Campus Life
Second Term 2012

President’s Note

I am pleased to sign off this last
Campus Life for the academic year. In
so doing, I applaud our achievements
and acknowledge the lessons learned
from our challenges.

Our students continue to inspire us with their
commitment to achieving personal and academic
success. They did brilliantly well in their various
endeavors and demonstrated in their many
accomplishments, that indeed, we are an institution
of quality and excellence.

Among the developments that took place over
the year, of significance was the unprecedented
number of awards and achievements by QU
members locally, regionally and internationally,
the implementation of the decision to have
Arabic as the language of instruction in more
of our programs, and the re-formulation of the
requirements of the Foundation Program. Hence,
in closing this academic year, we look forward to
welcoming the new students, faculty and staff to an
invigorated environment.

Commendations also go to our motivated and
talented administrators, faculty and staff who
provided leadership and support to ensure that
our students continue to succeed and that our
programs and research continue to impact
positively on the wider community.
As I sign off, I wish you and your families a very
restful summer and a thoughtful and reflective
Ramadan, and look forward to welcoming you and
our new members in the next academic year.
Prof. Sheikha Abdulla A Al-Misnad
QU President
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QU excellence showcased in HH visit
player on which the Qatar National Development
Strategy relies. She noted that, since its
foundation, the university has achieved significant
accomplishments at various levels.
Sheikha Moza thanked the university for its efforts
to ‘nationalize’ scientific research and to form a
research infrastructure for 480 projects supported
by Qatar National Research Fund (QNRF). In
response to queries by some students on the
decision of the Supreme Council for Education
to Arabicize the medium of instruction at the
university, Sheikha Moza praised the Arabic
language as “our mother tongue which we must
work to revive’’, stressing that it was and still is a
language of science and research. On the other
hand, she said, the university must continue to
develop students’ skills in the English language.
In remarks addressed to administrative leaders
and the faculty, Sheikha Moza underlined the need
to open channels of communication between the
faculty and students, work to understand their
needs and solve the problems that impede their
academic and scientific drive at the university.

In the visit by Her Highness Sheikha
Moza bint Nasser to QU on April 29, we
showcased our standing as a national
institution of quality and excellence,
especially in research, and one with a
strong foundation of Qatari and Islamic
values and traditions.
Members of the university leadership team, faculty
and students participated in an open dialogue
session with Her Highness in which a number of
important topics were addressed -- most notably,
QU’s role as a national university. Also discussed
was the recent decision to change the language of
instruction into Arabic for a number of programs,
as well as the university’s role in the field of
scientific research.
Her Highness expressed pride in being a graduate
of Qatar University, urging students to express their
own pride in belonging to QU, and highlighted its
importance as a national university and a major
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With regard to the relationship between Qatar
University and Qatar Foundation for Education,
Science and Community Development (QF),
Sheikha Moza said both are national organizations
with common goals.
During her visit, Her Highness toured several QU
facilities, and was briefed on one of QU’s important
high-school science and research projects – Life is
Engineering Project (LIEP).

Model OIC engages students on
global issues
On April 27 and 28, the organization
lived up to its role as a champion of
Arab and Islamic identity and heritage
when it fittingly staged the Model
Organization of Islamic Cooperation
(MOIC) conference.
Over 500 of our students from across colleges
representing 28 Islamic countries debated two
highly topical issues facing the Arab and Islamic
world – food security and the environmental crisis,
and political changes in the Muslim world.
The conference simulated deliberations
at meetings of the Organization of
Islamic Cooperation – the second largest
intergovernmental organization after the United
Nations -- which represents 57 member states and
is considered the collective voice of the Islamic
world.

“You will gain practical and educational
experience, and it will help you to better
understand the recent and ongoing issues facing
the Arab world”, she told the students.
Ambassador Al-Mohannadi of the Diplomatic
Institute noted that the Organization of Islamic
Cooperation had tried during the past four years
to activate its role in supporting the efforts of the
international society in maintaining stability in the
region, and in trying to reduce the side effects of
natural disasters, armed conflict and poverty. “It is
our responsibility to broaden students’ awareness
of such issues, especially on food security and
changing politics that are particularly relevant
today”, he said.
Engineering student Abdulla Izzat said: “This event
greatly contributed to bringing a level of maturity to
the students’ approach to the issues, encouraging
critical thinking, and giving them practical
experience in debate and exchange of opinions.
It will help QU students
to better interact
with the society
and enhance their
understanding of
contemporary Islamic
issues. This conference
also played a great role
in strengthening their
leadership skills and
encouraging them to
be effective members
in Arab, Islamic and
international societies”.

Organized by the College of Sharia and Islamic
Studies (CSIS) and the Diplomatic Institute in the
Ministry of Foreign Affairs, the MOICC’s objective
was to strengthen the dialogue on Islamic unity
and mutual understanding, promote the spirit of
leadership, and give students the opportunity to
enhance their presentation, communication and
debating skills. More importantly, the event was
aimed at widening students’ knowledge of broader
issues on religion, culture, and nationhood.
In her opening remarks, CSIS Dean Dr Al-Mannai
stated that the conference was being held to
connect students to the recent issues that affected
the Arab and Islamic countries at an economic
social and political level, especially in light of the
Arab Spring.
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Boosting strategic partnerships
QU continues to advance its goal to
become a leader of economic and social
development in Qatar through signed
agreements, academic collaborations
and partnerships with industry,
government, business, academia, and
civil society.
An MOU signed on May 20 with Qatar Foundation
for Combating Human Trafficking (QFCHT) will
establish legal clinics towards combating human
trafficking in Qatar and provide hands-on training
for College of Law (LAWC) students in advocacy
for victims.
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Under the agreement, the College and the
Foundation will coordinate and strengthen their
existing cooperation activities through exchange
of information and experiences in their individual
scope of competence, through workshops,
seminars, and other symposia.
...
Building on QU’s commitment to promoting a
culture of science and scientific research among
Qatar’s youth, the organization’s Materials
Technology Unit (MTU) signed a platinum
sponsorship agreement on May 22 with RasGas to
strengthen the collaborative relationship between
the two parties, and in particular advance the Unit’s
popular high school initiative Al Bairaq World.

In early May, QU and Dolphin Energy Qatar
reaffirmed their partnership in which, since 2010,
the oil company has supported and sponsored a
number of initiatives and projects at QU such as
the 3rd International Gas Processing Symposium
in March 2012; Life is Engineering Project 2012,
Qatari Engineer of 2030; Plant Design Award
Contest, Dolphin Open Day, and an educational
workshop for CENG faculty. Dolphin was also one
of the sponsors of the high-level Future Energy
Summit held by the Energy and Environmental Law
Forum of the College of Law at the end of May.
…
An MOU signed with Qatar Diar Vinci Construction
(QDVC) in May will enhance and strengthen
mutual cooperation between the two organizations.
The agreement is targeted to activities and
initiatives in the College of Engineering (CENG).
It covers several joint initiatives, such as
collaborative research projects, summer training
for students, providing support for final projects,
and recruitment of fresh graduates. It also
providesfor QDVC experts to be guest speakers
at CENG events, or as judges for final examination
projects.
The College of Engineering (CENG) will also
benefit from an MOU signed with Kahramaa and
Siemens WLL on May 8 that established scientific
and academic cooperation in the area of energy
efficiency.

Per the agreement, QU will collaborate with
the two partners by providing expertise on the
development of energy efficiency systems for their
power generation, transmission and distribution
systems. The tripartite group will co-operate on a
case by case basis to carry out various research
and development efforts.
Siemens will also establish a Faculty Chair for
Energy Efficiency at CENG with the objective to
graduate qualified Qatari nationals to work in the
energy sector.
…
An MOU signed with Japanese trading and
investment company Marubeni Corporation on April
29 will establish academic and cultural initiatives
within QU’s College of Arts & Sciences (CAS).
In the terms of the agreement, Marubeni will
provide sponsorship funds in the amount of US$6
million over a 5-year period. The company will also
establish a Faculty Chair in Japanese or East Asian
Studies, a student internship program to Marubeni’s
Tokyo Office, and a Qatar-Japan student cultural
program. It will also provide Japanese textbooks
for QU Library.

The organization signed a 5-year MOU with
Georgetown University School of Foreign Service
in February to establish academic exchanges
and faculty research collaboration, and to provide
opportunities for students from both institutions
to take courses in programs at the respective
campuses.
…
An articulation agreement signed with the
Community College of Qatar on January 3 will
facilitate CCQ students’ admission into QU.
By the terms of the agreement, CCQ
students having completed 60 credit hours of
undergraduate coursework in the College’s
Associate Degree in Arts (AA) or Associate
Degree in Science (AS) programs, are eligible
to apply for admission to QU’s undergraduate
programs. They would also be allowed to bypass
QU’s English, Math and Computer competency
requirements.
However, CCQ students who have not completed
their associate degrees and wish to be admitted
into QU, would need to fulfill those requirements
as well as completed at least 24 credit hours of
undergraduate coursework at the College.

The agreement comes at the time of the 40th
In turn, CCQ will accept reverse transfers of QU
anniversary of the establishment of diplomatic
courses to the College for consideration as AA or
relations between Qatar and Japan and aims to
strengthen the relationship of mutual understanding AS degrees.
of the cultures and histories of the two countries.
…
In March, the College of Pharmacy (CPH) signed a
Clinical Training Agreement with the South Carolina
College of Pharmacy (USC, USA) which establishes
a bilateral Doctor of Pharmacy (PharmD) student
exchange between the institutions’ respective
programs. The agreement complements the 2011
Agreement of Cooperation signed between CPH
and USC College of Pharmacy which facilitates
faculty and student exchange, continuing
professional development and collaborative
research.
Under the CTA, up to 5 selected CPH PharmD
students and 5 selected USC PharmD students will
participate reciprocally in 4-week elective clinical/
academic internships in South Carolina and Doha
in teaching hospital settings, under the mentorship
of academic pharmacy clinicians.
In a similar agreement, CPH and Xavier University
in Louisiana will exchange one student per year for
a minimum of 4 weeks for clinical training activities.
As at writing, two CPH PharmD students are
undertaking clinical internships at the University
of South Carolina and Xavier University. It is be
the first time QU pharmacy students are travelling
outside of the country for training purposes.
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New degree programs
Three undergraduate degree programs
in Public Health, Psychology, and
Public Policy, Planning and Leadership,
a Master’s program in Materials
Science, and a PhD in Environmental
Sciences are being developing to begin
this Fall.
The new programs will be offered at the College
of Arts & Sciences, in addition to a minor in
Translation Studies and one in Philosophy.
The programs were developed due to the
high demand for specialized personnel in the
respective fields, CAS Dean Dr Eiman Mustafawi
said.
She noted that psychologists are urgently needed
to provide services to the community, and
researchers in this field are increasingly important
for Qatar as the country tries to find a balance with
growing globalization changes while preserving its
traditions and values.
Similarly, public health is an area that is seriously
undersubscribed in Qatar and based on the
national health strategy, the country needs to build
human capital of health experts and researchers
who are skilled in the field, Dr Mustafawi said.
She further added that the Policy, Planning
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and Leadership program will aim to produce
professionals with the skills and knowledge to
engage in and find solutions to the country’s
energy and environmental challenges.
Describing the MSc in Materials Science, Dr
Mustafawi said it is a much-needed program
which will help in solving key issues of energy, the
environment, healthcare, and transport.
On the Translation Studies program, she said that
is was timely one and in sync with the general
thinking in academia in Qatar of the need for
translators, as seen in the recent launch of a
program at Hamad bin Khalifa University in
Education City.

Law students lead on tackling
domestic violence
College of Law (LAWC) students
advanced their commitment to tackling
the issue of domestic violence when
they developed a draft law on the
issue, and called for a comprehensive
awareness program to address it.

take up some of their proposed action points.
Outlining the plan, the students stressed that
there was no more or less domestic violence in
Qatar than any other country; and that a lack of
research and national statistics on the issue meant
that many people either did not know about it or
believed that it did not exist in Qatar.
They called for the development of wideranging education and training programs
throughout society – in schools, with
prospective spouses, the police, courts
and hospital staff; a high-profile public
awareness campaign to “break the
silence” and encourage victims to speak
out; treatment programs for abusers and
support groups for victims; and further
research on the issue.

The 25 male and female students -- participants
in the College’s Domestic Violence Clinic, the
first such in the Middle East -- gave details of
the 3-section draft law “Qatar Protection From
Domestic Violence Act” at a press conference held
on May 28.
The draft Act was drawn up during the past
semester in which they learned about the
damaging effects of domestic violence on
individuals, families and society at large, and
examined the current laws, services and resources
available for victims. It also included input from
the Qatar Foundation for the Protection of Women
and Children. The students also researched the
laws in other countries – especially other Muslim
countries such as Malaysia, Pakistan and Lebanon
– and incorporated several aspects in their draft.
The draft Act calls for the adoption of a law to
criminalize domestic violence which it defines
as not only physical violence but also emotional,
sexual and financial violence.
The students also drew up a five-point action plan
to stop domestic violence in Qatar. It includes
establishing Qatar as model state for the GCC by
adopting culturally-appropriate legislation on the
issue.
They stressed that this was just the first stage
of their draft plan and are looking to future law
students to build on their work and address issues
such as prevention, enforcement and punishment.
They also called on government policymakers to

First-year law student Fatma Al-Qooz, who
took part in the Clinic, said: “Our goal is to
contribute to changes in Qatar since there
is an element of denial about the issue. We
need more empirical data to help convince people
there is a problem, then we can start tackling it.
We want a law to criminalize domestic violence, but
laws will not make a difference until the community
knows about domestic violence and accepts it
as a problem. That’s why we also need a public
awareness program.”
Her colleague Aleh Al Behaih, one of the six men
in the Clinic, said: “Domestic violence may occur
in any house; it’s not related to who you are or
your social standing. Because it threatens the
foundation of our society, we need a law to prevent
this phenomenon from happening. Our role is
to raise awareness of the issue and encourage
victims to break the silence”.
Congratulating the students, LAWC Dean Dr
Hassan Okour, said: the students, saying: “Their
dedication to working on domestic violence in
Qatar is far and beyond what any of us expected,
up to and including the law they drafted and
presented today. Congratulations to them for
recognizing the importance of the contribution
they can make to improve their community, their
country and the world, as members of the legal
profession.”
In March, the students held the first-ever Domestic
Violence Awareness Week during which they
gave presentations to an audience of QU and
community members to educate them on the
psychological, social, economic, and legal aspects
of domestic violence.
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Recognition for pharmacy college
from top Canadian exam body
College of Pharmacy (CPH) has been
officially recognized by the Pharmacy
Examining Board of Canada (PEBC),
the national certification body for the
profession of pharmacy in Canada,
thus highlighting the College’s growing
international reputation.
The move by the PEBC recognizes the College’s
BSc (Pharm) graduates as graduates of a
pharmacy program accredited by the Canadian
Council for Accreditation of Pharmacy Programs
(CCAPP). In practice, this means that they will not
be required to sit the PEBC Pharmacist Evaluating
Examination but will be permitted direct entry to
the PEBC Pharmacist Qualifying Examination,
which is typically reserved for pharmacy graduates
in Canada and the USA.
The PEBC will also deliver Part 1 of its Pharmacist
Qualifying Examination in Qatar on a pilot basis.
This will take place in November, allowing CPH
students to sit the exam in Doha, making it the first
time it will be delivered outside of North America,
and which, if successful, will be repeated annually.
CPH Dean Dr Peter Jewesson heralded the
recognition, saying: “This is a very important
milestone for our new program, the university
and for Qatar-Canada relations. Under the new
National Health Strategy, Qatar seeks to improve
health care outcomes for its citizens by improving
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services and research aimed at improving the
effectiveness and quality of health care. The
college plays an important role in this initiative.
“Benchmarking our program against Canadian
standards through the CCAPP program
accreditation and the PEBC competency
standards is an important component of our
strategic planning and reflects our commitment to
continuous quality improvement.
QU Vice President and Chief Academic Officer
Dr Sheikha bint Jabor Al-Thani praised the
College’s efforts in developing its stature and its
continued pursuit for quality and excellence. She
said: “This is a significant step forward, not only
for the college and the university but for health
education and health care services in Qatar. It
recognizes all the hard work undertaken by the
College of Pharmacy to establish itself as a center
of excellence operating according to the very best
practices worldwide”.

QPRP, UREP success
The academic year ended on a high
note with the organization excelling
in the NPRP 5th cycle, receiving
62 winning grants comprising 31
engineering, 16 arts & sciences, 3
pharmacy, 3 QUWIC, 2 business &
economics, 2 MTU, 1 SESRI, 1 ESC, 1
education, 1 SSP, and 1 VP Academic
Office. This translates to about 40% of
the total 156 awarded proposals, the
highest among awarded institutes.

of the final 52 proposals awarded by QNRF.
The breakdown of the 36 QU awards: Medical and
Health Sciences 12, Engineering & Technology 10,
Natural Sciences 9, Social Sciences 4, Humanities
1.
“Continued success in the two competitions
further heightens QU’s place as a leader in
research committed to quality and excellence”, VP
for Research Dr Hassan Al-Derham said.

In the 11th cycle of the Undergraduate Research
Experience Program (UREP), QU was awarded
over US$1 million for grant proposals submitted
under the Qatar National Research Fund (QNRF).
QU put forward 98 of the 135 proposals that were
submitted overall in the cycle from all institutes in
Qatar. The organization received 36 (about 70%)
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Alumni Association established
QU took important steps in March to
strengthen the network of its graduates
and create a forum for interaction,
collaboration and engagement in the
organization’s development.

They will have the opportunity to participate in
QU cultural, social and sporting activities and will
receive SMS invitation to various events organized
by the Association and by QU. Subscription to
in-house magazines and newsletters are also
available to members.

The Association, which replaces the Alumni
Club, will engage in a wide range of activities
to build a solid social network of graduates with
a shared loyalty and affinity to their alma mater.
Such activities will enhance collaboration with the
university and keep graduates connected to each
other and to QU through information, events and
special projects.

A number of simple and effective ways in which
alumni can become Loyal Members of the
Association include joining the QU alumni career
network to mentor current students; participating
in QU social media forums on Twitter, LinkedIn and
Facebook to generate a positive discourse about
the organization; taking a volunteer leadership
role in the Association; organizing a QU event in
a neighborhood/community; and attending QU
academic, cultural and other public events to
network with fellow alumni and keep abreast of
developments.

An important goal is to engage alumni on the
fundamental question on what they can do to
support QU. They will gain an increased sense of
pride in their university and by their involvement
in the Association’s work, will help to raise the
visibility of the institution.
The Association’s work will be governed by a
Board of Directors comprising select alumni and
its activities given administrative, logistical and
financial support by the Alumni Office of QU’s
External Relations Department. However, the
Association will rely mostly on the efforts of its
alumni volunteers. Chapters based on college,
profession, year of graduation or personal interests
will be led by active alumni volunteers with a vision
to serve their profession, their peers, the university
and society.
The Association’s membership includes three
categories: registered members – graduates
whose current contact information is available at
QU; honorary members; those invited to join; and
active/loyal members who are supportive and
active in the Association’s work.
Alumni will enjoy such privileges as full access to
the campus, its facilities, programs and services
such as the Library, parking, allotted seats at
the Early Childhood Center for their children,
discounted fees for professional development
training and for the sports complexes, and will
receive a discount booklet for shopping outlets in
partnership with the Association.
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Alumni may consider making an annual financial
gift to QU and should encourage others to do
the same. Whatever the amount, this is a critical
act of giving that has long-term benefits for our
graduates, current students, and the university as
a whole.

QU students are tops!
During the academic year, our students
continued to demonstrate their
excellence in personal, academic and
extra-curricular activities.
Accounting students Haya Khalid Al-Noaimi, and
Dabia Khalifa Al-Noaimi and marketing student
Najla Al-Kuwari won first and second place in the
recent Al Fikhra competition. Haya and Dabia’s
e-teaching website “Alimni” offers GCC citizens
online tutorials in Arabic in Math, Sciences, and
Languages, while Najla’s e-business magazine
“Mujala-TEC” will provide communication and
interactive activities among GCC citizens.
CENG students Samer Said and Osama El-Kahlout
celebrated winning first place in the student poster
competition of the 2012 Power & Energy Society
Transmission and Distribution Conference and
Exposition which was held in May in Orlando, USA.
Their project “Design of a Power System Stabilizer
Based on Microcontroller for Power System
Stability Enhancement” which was supervised by
Drs Khalid Ellithy and Tarek Mohamed El-Fouly,
clinched the title among 81 student posters from
universities around the world.
In two top events held in Qatar and the UAE
in April, student teams from the College
of Engineering (CENG) had major wins in
competitions for outstanding research projects.
In the prestigious Microsoft Imagine Cup
competition held in Qatar, computer science
and engineering team “Technology Lanterns”
comprising students Fatma Al-Msaifri, Mariam
Al-Ansari, Roqaya Al Shaabi and Yesmin Halwani,
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supervised by CSE faculty Dr Osama Halabi,
placed first for their innovative project 3D-KINDIO.
In the UAE, two engineering teams were named
first and second place winners in the annual
engineering competition held under the GCC
Secretariat.
Students Mohammed Al-Saad and Monther
Ghafel, supervised by Department of Electrical
Engineering head Dr Mohieddine Benammar,
won for their project “Design of a Digital Pleural
Drainage System while chemical engineering
students Mariam Hamidani, Laila Al-Ansari,
Nada Mustafa, and Zaineb Watan, supervised
by Department of Chemical Engineering head Dr
Farid Benyahia and Associate Professor Dr Majeda
Khraisheh won second place for their plant design
project.
Fatima Khamis emerged the winner of the photo
competition with her beautiful depiction of a
young boy in QU’s 3rd Photography Exhibition &
Competition , while Reem Al Balouchi received
the popular student vote, followed by Ahmed
Mohamed Hassan and Haya Al-Khulaifi in second
and third place.
…
CENG student Dana Al Marri was named best
speaker in the 1st National Universities Arabic
Debating Championship which debated on care
homes for elderly people. Second place was
engineering student Khoulod Khalid and third
place was law student Amna Al Husseini.

Final round winners were Team 2 from College
of Engineering, with international affairs team
comprising Amna Sadiq, Sara Abdulla, and Fatma
Al Sayed placing second.
Law student Aisha Hassan Al-Emadi was awarded
the “Best Oralist-Claimant” at the Second
Annual Willem C. Vis Middle East International
Commercial Arbitration Pre-Moot held in Muscat,
Oman on March 1. This was the second time QU
participated in the event and the first time a QU
student won in this category. Last year, QU won
the award for “Best Memorandum-Claimant”.
Marwa Bamatraf, Abdulla Al-Ameri, Lama Abuakar
and Radfa Al-Marri placed second in the Middle
East round of the Price Media Law Moot Court
Competition held at Al Jazeera Media Training
and Development Center on February 21-23. The
four students competed against colleagues from
Jordan University, University of Sharjah, United
Arab Emirates University and Yarmouk University,
on key emerging issues in media law and policy
such as accountability, surveillance, protection of
privacy, human rights and censorship.
In March, students and faculty from the College
of Engineering (CENG) and College of Arts &
Sciences (CAS) were 1st and 2nd place winners
of the fourth annual UREP competition for their
respective projects “Wireless Sensors for Corrosion
Detection of Post-Tensioned Tendons in Bridges”,
and “The Qatar Online Oral History Project”.
The 1st prize team from CENG’s Department of
Civil and Architectural Engineering comprised
students Mohannad Abo-Hassan, Mohamed
Shehadeh, Ibrahim Dohair, Abdulfattah Shehadeh,

Mohammad Alfar and Momen Anayeh supervised
by Associate Professor of Civil Engineering Dr
Khaldoon Bani-Hani.
The 2nd prize team from CAS’ Department of
Mass Communication comprised students Mariam
Dahrouj, Shatha Farajallah and Sara Al-Khalfan
supervised by Dr Andrew Mills.
This is the fourth time win for QU in the competition
having placed first in the 1st and 2nd cycles and
third in the 3rd cycle.
Sports management major Hanna Al Bader was
given the honor to recite the Athletic Pledge at
the Arab Games and was a member of the Qatari
Olympic Handball team at the Asian Olympic
Qualifiers in China in preparation for the Olympic
Games in London 2012.
Sport science student Abdullah Talib Afifa, a
profilic football player with Al Rayyan Sports Club,
particpated in the Qatar Stars League with his
team who finished 3rd in the competition. He also
joined his team in the Asian Champions League.
Due to his great performance, Abdullah was
selected for the extended Qatar National Football
team. He was honored with the Award for Best
Young Player for 2011/2012 by the Qatar Football
Association. His successful season ended with
him lifting the Heir Apparent Cup 2012.
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QU sends strong message on literacy
The First Annual Qatar Literacy
Conference held by the College of
Education (CED) on April 21 highlighted
the level of commitment of QU and
its partners to engage on the shared
responsibility of addressing the issue
of literacy.
The event which was held in conjunction with
the Middle East Partnership Initiative (MEPI),
Bloomsbury Publishers Qatar, and the International
Reading Association, drew a packed auditorium
of over 300 teachers, educators, policymakers,
and representatives from family and children’s
institutions, and cultural centers. Several young
students were also present with their parents.
Local, regional and international institutions
represented at the conference included QU.s
National Center for Educator Development,
British Council Doha, Aspire Academy for Sports
Excellence, Aswaj Academy, Emirates College
for Advanced Education UAE, Appalachian State
University USA, as well as local schools Moza
Bint Mohammed Preparatory School for Girls,
Compass International School Doha, Rabaa
Secondary School for Girls, Al Esraa Girls Primary
Independent School,and Hamad bin Abdullah bin
Jassim Independent Secondary School for Boys.
In her remarks, CED Dean Dr Hissa Sadiq said:
“This conference is sending a strong message that
we need to share the responsibility of increasing
literacy rates and preparing our children to
become engaged members of their communities.
It is well-known that literacy positively impacts an
individual’s life and contributes to the development
of societies.
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Conference participants heard from keynote
speakers Olivia O’Sullivan, Co-Director of Power
of Reading Project of the Center for Learning in
Primary Education (CLPE) and Sakil Malik from the
International Reading Association.
O’Sullivan presented on literacy and the UK
experience, detailing the Power of Reading
project, its strategies to engage teachers and
students alike in the appreciation of reading, and
its successes. She noted that at the beginning of
the project year, only 16% of children were actively
reading, and at the end of the project year, the
number increased to 95%.
She further stated that for children to be
enthusiastic about reading, teachers themselves
must be knowledgeable about children’s books
and how to read them, and be motivated in reading
to transfer their enthusiasm to their students. “We
cannot have an effect on our students at home,
but we can in the classroom”, she said. She also
encouraged the setting up of children’s book clubs
which will provide an out-of-lesson activity for
children to read and share books and stories.
In his presentation on “The role of the teacher
and teacher professional development – Effective
Reading for All: Focusing on the early grades in
Qatar”, Sakil Malik told the audience: “There is no
shortcut to literacy” and acknowledged the Qatari
government’s leadership in tackling the issue as
set out in Qatar Vision 2030.
He noted that literacy rates have increased in
Qatar with 2008 figures recording 84% literacy
comprising 89.1% males and 88.6% females. In
1990, illiteracy rates in Qatar stood at 20% but
came down by 4% in 2011, he said.

Getting children reading is an important first start
to tackling the issue. This is not an issue only
for Qatar and the region, but one that is being
addressed globally. We are pleased to hold the
first conference on literacy in Qatar and to do so
with such organizations as Bloomsbury Publishers
and the International Reading Association, with
whom we share a commitment to literacy and
especially children’s literacy”.

He further stated that there were concerns about
literacy not only in reading, but in Science, Math,
as well as English and Arabic. He drew attention
to a significant factor to the problem, which was
the instruction of students in a second language
without them being first proficient in their own
language. “It is very crucial for the first 3 or 4
years for a child to be engaged in literacy of his/
her own mother tongue before being instructed in
another language”, he said.

Dr Sadiq spoke about plans for a new initiative
Teach For Qatar whose main purpose is support
primary education children who have difficulties
in reading Arabic or English. “Everyone can
volunteer in this program”, she said, adding
“we will need to attract an organization who is
interested in working with us on this initiative”.

Attendees took part in workshops and discussion
sessions on related topics of literacy in reading,
writing, comprehension, and instruction, and
a roundtable discussion on “Literacy in Qatar:
Challenges and Opportunities”.
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QU libraries move to
state-of-the-art facility
In April, QU men’s and women’s
libraries made the transition from their
former locations on the respective
campuses to a new state-of-the art
building located in the vicinity of the
new College of Business & Economics
and College of Law buildings.
The facility is an addition to the upgraded
infrastructure at QU which saw the launch last
year of the new CBE and Law buildings, and the
women’s College of Engineering and the Food
Court in 2009.
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Survey Research Institute (SESRI) which re-located
from its space in the College of Arts & Sciences
(CAS).
Occupying an area of 51,000 sq meters, the new
library also has expanded seating and study
capacities, well-equipped amphitheater, meeting
rooms, multi-media and information literacy labs,
two photography centers, exhibition hall, two
cafeterias, and other interactive areas.

Library Director Dr Tajalsir Kardaman noted
that, “Like those buildings, the new library was
designed to the highest modern standards of
function, design and eco-sustainability, and
enhance the traditional aesthetics of the campus
architecture”.

QU Library is considered the hub of interaction for
students and faculty in its provision of a rich and
diverse collection of books, periodicals, journals,
e-resources, and reference materials. “It is also an
important resource for the Qatari community for
reference on a wide range of topics that address
all sectors”, Dr Kardaman said, adding, “we
strive to engage high school students, teachers,
government, business, industry, civil society in
providing resources and services that will be
beneficial to them”.

The building boasts five floors which accommodate
the reception ground floor and first floor for female
students, second floor for male students, and third
floor for administrative offices and various library
resources and equipment. The third floor also
houses the offices of QU’s Social and Economic

QU students, faculty, staff and external users are
provided with resources and services under three
sections: (1) public services including circulation,
reference, instructional and collection management
services, (2) technical services which deal with
indexing, cataloging acquisition, collection

development gifts and exchanges and (3) library
information management system. “This structure
is effectively implemented by our library staff, who
are highly-trained in wide-ranging skills to provide
the most efficient services, and coupled with the
most advanced technological facilities, we aim to
make the library experience quick and easy for all
our users”, Dr Kardaman said.
Based on its collection development policy, and
on accreditation priorities for different academic
colleges and departments within QU, the library
continues to enhance its print and electronic
resources, currently offering over 100,000 book
titles in both Arabic and English languages in
different fields and specializations offered at Qatar
University. It also houses around 100,000 electronic
books, 76 databases consisting of many academic
articles and scientific information material, and
subscribes to over 50,000 magazines, journals and
newspapers.
Since its establishment in 1973, QU library has
undergone a number of significant developmental
changes, the earliest of which was the
establishment of the automated Main Injector Non
Standard Interactions Search (MINSIS) integrated
library system in 1987. This was followed in
2008 by the Millennium System which the library
envisions as a powerful means for improving its
resources and services alike for the benefit of the
QU community. This is especially important in view
of the its current strategic plan and accreditation
effort. The Library also provides training services in
the use of its Millennium system and databases.

Notably, the Library also hosts three designated
cultural sections – the Qatari Corner, American
Corner, and Japanese Corner. “These are three
special collections that stand out prominently in our
facility and which will be of immense interest to our
students, and external users”, Dr Kardaman said.
The Library also receives a donation of books from
the Japanese Embassy as part of the continuing
cultural and academic exchanges between the
two organizations. This event began in 1989 and
continued in 2006, 2008, 2010, and 2010. The
books, in English and Japanese, include novels,
children’s books and comics, Japanese history,
cuisine, horticulture, origami art, style and design,
architecture, and martial arts.
Since its opening, the Library has hosted a number
of events such as the recent World Book Day
celebrations in which the Japanese Embassy
donated another 176 books to the Library, and
during which schoolchildren participated in writing
and reading workshops and competitions; and a
unique international seminar on April 8-12 by the
International Center for Studies in Education Paris
(CIEP) for teachers of French language abroad.

Another important system implemented at the
Library was AskZad, a new electronic database
in Arabic, featuring more than 24,000 e-books,
covering a wide range of topics; more than 7,000
dissertations from elite universities across the
Middle East; over 9,000 peer-reviewed articles;
191 academic journals and periodicals, archived
and updated, covering issues from the 1970s;
academic journals index of more than 650 journals;
news index of more than 1200 newspapers,
magazines and news websites. This resource will
provide reams of work in Arabic for the benefit of
students, faculty, researchers in and outside QU
from all areas of the Qatari community.
The Library is currently transferring to the Library of
Congress classification system; accordingly, book
titles in both Arabic and English can be accessed
on the same shelves.
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من هنا وهناك:
الحرم الجامعي
نشرة شهرية
تصدرها إدارة العالقات الخارجية
بجامعة قطر

• ا�صدر مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب �إي�ضاحات ب�ش�أن
نظام الدفع الإلكرتوين وعالقته بت�سجيل املقررات وذلك نظرا لورود
عدد من الأ�سئلة واال�ستف�سارات بخ�صو�ص ت�سديد الر�سوم الدرا�سية
وامل�ستحقات املالية الأخرى با�ستخدام نظام الدفع الإلكرتوين  ،وهي
 :ي�ستطيع الطالب الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية دون �أن يتم و�ضع
قيد على ت�سجيله يف حال كان جمموع امل�ستحقات املالية عليه �أقل
من  100ريال قطري  ،ونظرا لبع�ض القيود البنكية ،ال ميكن الدفع
با�ستخدام النظام االلكرتوين �إذا كان املبلغ املدفوع �أقل من  10ريال موقع احلرم اجلامعي على االنرتنت:
قطري.
www.qu.edu.qa/alharam
• اعلنت �إدارة العمليات واملرافق اجلامعية عن اكتمال تنفيذ
وافتتاح م�رشوع مواقف ال�سيارات اجلديد بالقرب من كلية الإدارة
واالقت�صاد ،و�ستكون املواقف متاحة خلدمة الطالبات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س و املوظفني اعتبارا من  6يونيو  ، 2012وتت�سع املواقف
لعدد املواقف � 198سيارة مت تخ�صي�ص ( )8منها ل�سيارات ذوي
االحتياجات اخلا�صة.

ميكنكم التوا�صل معنا عرب الربيد االلكرتوين التايل :
Khawla.mortazawi@qu.edu.qa

املحرر امل�سئول للن�سخة العربية :
خولة مرت�ضوي

املحرر امل�سئول للن�سخة الإجنليزية :
Judith Bennett Henry

• نظم ق�سم �سكن الطالبات بح�ضور رئي�سة الق�سم ا.فاطمة �آل ثاين
ور�شة لل�صحة العامة لقيا�س ال�ضغط وال�سكر ون�سبة الدم والطول
والوزن بح�ضور ممر�ضات متخ�ص�صات وهن �أم كلثوم �أحمد وفاطمة
حمررون م�شاركون :
جا�سم والدكتورة منار ،وتهدف هذه الور�شة لرفع التوعية ال�صحية
وتقدمي التوجية املنا�سب للطالبات ،و�شهدت الور�شة ح�ضوراً الفت ًا من حممد ولدال�شيخ – م�سعود عبدالهادي -حنني طوق
�آمنة عبدالكرمي فرانLesley Walker -
الطالبات كما توزيع ا�ستبيان على الطالبات ملعرفة �آراءهم ولكتابة
مقرتحاتهم امل�ستقبلية.
• �شارك د.معني �صادق �أ�ستاذ التاريخ والآثار يف كلية الآداب
والعلوم ،ق�سم العلوم االن�سانية ،يف امل�ؤمتر الدويل الثامن الذي عقد
م�ؤخراً يف العا�صمة البولندية (وار�سو) حيث قدم ورقة تناول فيها
عدد خمتار من املقتنيات الأثرية التي قام بدرا�ستها يف املتحف
امللكي يف تورونتو وقارنها بعدد من املقتنيات الأثرية اال�سالمية
املعرو�ضة حالي ًا يف متحف الفن اال�سالمي يف الدوحة ،ومنها
امل�شكاوات الزجاجية والفخارية التي كانت ت�ضيء امل�ساجد وق�صور
ال�سالطني والأمراء ،وخ�صو�ص ًا يف الع�رصين الأيوبي واململوكي.

طلبة متعاونني:

اخال�ص �شامية �-أ�سامة داري

ت�صوير :

م�صطفى عمرية – علي عماد – حممد �رشيف ابو بريك

ت�صميم و�إخراج:
امري داريو�ش

املوقع االلكرتوين :

• اختتم مركز الطفولة املبكرة بق�سم العلوم النف�سية يف كلية الرتبية
�أن�شطته لهذا العام الدرا�سي بحفل تخريج لأطفاله ح�رضه عدد كبري من مرمي خرياهلل
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف املركز ويف الكلية و�أولياء الأمور واجلمهور
املهتم  ،وت�أتي هذه الفعالية يف �إطار اهتمام اجلامعة املتنامي يف
تن�شئة �أجيال م�سلحة قادرة على خدمة املجتمع بعد �أن ا�ستفادت من
جودة امل�ؤ�س�سة اجلامعية.
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تماشيا مع رؤية قطر 2030
الجامعة تطلق مركز قطر للدراسات المرورية
نظمت كلية الهند�سة م�ؤمتر �صحفيا لإطالق مركز قطر
للدرا�سات املرورية بقاعة االجتماعات بكلية الهند�سة
بح�ضور عدد من ممثلي ال�صحف املحلية وعدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
وقال د .مازن ح�سنة عميد كلية الهند�سة يف م�ستهل حديثه �أن مركز
قطر للدرا�سات املرورية يعد مركز بحثيا هاما يتوافق مع ر�ؤية الكلية
والتي تتوافق مع ر�ؤيه اجلامعة التي ا�ستنبطت من الر�ؤية الوطنية
للدولة  ، 2030حيث �أن هدف الكلية احلقيقي هو خدمة املجتمع يف
كافة مناحي ان�شطة الكلية العلمية والبحثية  ،ونظرا لأهمية مو�ضوع
احلوادث املرورية وال�سالمة والأمن على الطريق كان واجبا علينا
يف كلية الهند�سة اطالق هذا املركز الذي �سيعد واحدا من اهم املراكز
املعنية مبو�ضوع ال�سالمة املرورية يف املنطقة .

اخلارجية مثل ادارة املرور وق�سم االح�صاء مب�ست�شفى حمد العام
وعدد من ال�رشكات اخلا�صة ك�رشكات البرتول والذين �سيقدمون لنا
الدعم املادي واللوج�ستي على حد ال�سواء  ،كما �ستتظافر اجلهود
داخل اجلامعة ملد املركز بالالزم من التحليالت من قبل اخلرباء حيث
�سن�ستعني بخربات الأ�ساتذة يف ق�سم العلوم االن�سانية وق�سم االح�صاء
وغريها من االق�سام ذات العالقة.

من جانبه قال د.عبداملجيد حمودة العميد امل�ساعد للبحث العلمي
بكلية الهند�سة تنطلق �أهمية املركز يف خلق ون�رش املعرفة املتعلقة
بال�سالمة على الطرق والوقاية من احلوادث من خالل اجراء الدرا�سات
والبحوث والتحليل والتقييم من حوادث الطرق  ،وذلك من �أجل حتديد
الأ�ساليب اجلذرية للحوادث والعوامل احلا�سمة التي لها ت�أثري كبري
على احلد من احلوادث  ،حيث �أن الكلية �ستتعاون مع عدد من اجلهات
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1981
موكو في محاضرة عن " نشاط جامعة األمم المتحدة في
البحث العلمي والتنمية "
نظمت ادارة ال�ش�ؤون الثقافية حما�رضة عن ( ن�شاط جامعة ويعمل معها عددا كبريا من معاهد البحوث موزعة يف �أماكن عديدة
الأمم املتحدة يف البحث العلمي والتنمية ) وذلك يف نوفمرب من العامل  ،وتركّ ز اجلامعة على ن�رش املعرفة بني الأجيال وخا�صة
ال�شباب وتعزيز وتطوير الكفاءات الدرا�سية للأفراد واملعاهد البحثية
من العام  1981وحا�رض بها ال�سيد �سويد جات موكو رئي�س
امل�ساعدة املنت�رشة يف �أرجاء العامل لتحقيق مبادئ و�أهداف ميثاق
جامعة الأمم املتحدة باليابان �آن ذاك و�شهدت ح�ضورا
مهمة اجلامعة هي الإ�سهام ،من خالل الأبحاث
الأمم املتحدة ّ ،
كبريا من منت�سبي اجلامعة والطلبة واملهتمني.
وتعزيز وتطوير الكفاءات الفردية ،يف اجلهود املبذولة والرامية �إىل
�إيجاد حلول للم�شاكل العاملية امللحة والتي هي حمط اهتمام الأمم
واجلدير بالذكر ا �أن جامعة الأمم املتحدة بالرغم من كونها واحدة من املتحدة والعاملني بها والدول الأع�ضاء فيها .ولتحقيق هذه املهمة
�أ�صغر املنظمات يف الأمم املتحدة وتعتمد يف مواردها على التربعات فان اجلامعة تتبنى التعاون الفكري بني العلماء وطالب البحوث
الطوعية ف�إنها حتتل مكانا فريدا كونها اجلامعة الوحيدة يف الأمم
واملتدربني من كل �أنحاء العامل وب�شكل خا�ص من البلدان النامية،
املتحدة التي ت�ضطلع ب�إنتاج املعرفة وتداولها وتوجيه فعالياتها
بدورها كمجموعة عاملية من الدار�سني وهي مبثابة ج�رسا بني الأمم
يف البحوث الأ�سا�سية واملطلوبة والدرا�سات ال�سيا�سية البعيدة املدى املتحدة واملجوعة الأكادميية العاملية وكمخزن �أفكار ملنظومة الأمم
وتعزيز التنمية  ،ت�أ�س�ست يف  6دي�سمرب  1973ويعمل فيها  336من املتحدة وكمعزز للكفاءات وخا�صة يف البلدان النامية وكمنرب للحوار
 30بلدا وتتخذ من طوكيو مقرا لها ،ويديرها كل من الربوف�سور
والأفكار اخلالقة اجلديدة  ،تقدم اجلامعة منحا درا�سية ،يف جماالت
د .كونارد او�سرتوالدر والربوف�سور موتاياكو �سوزوكي والربوف�سور
متعددة �أهمها التنمية ،حلاملي ال�شهادات العليا لتطوير �إمكانياتهم
يازو يوكاتا ومقرها طوكيو.
البحثية مع الأف�ضلية يف القبول للقادمني من البلدان النامية.
وللجامعة  13برناجما ومركزا للبحوث والتدريب يف خمتلف �أنحاء
العامل� ،إ�ضافة �إىل املركز الرئي�سي يف طوكيو ومكاتب االت�صال
يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك ويف مقر اليون�سكو يف باري�س،
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ناقش فرص وتحديات تعليم الصحافة
قسم اإلعالم ينظم حوارا مع قيادات الصحافة القطرية
نظم ق�سم الإعالم بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الندوة ال�صحفية وبعد ذلك حتدث الأ�ستاذ نا�رص العثمان عن جتربته ال�صحفية الرثية
منذ خم�سينات القرن املا�ضي مرورا بت�أ�سي�س �صحيفة الراية ثم ال�رشق
املفتوحة الأوىل بني ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف القطرية  ،وطالب ق�سم
 ،ون�صح الطالب والطالبات ب�أن يلتحقوا بالعمل ال�صحفي ملاله من
الإعالم حيث �شهدت الندوة ح�ضور عميد ال�صحافة القطرية الأ�ستاذ
�أهمية يف خدمة الوطن وملميزاته الوظيفية واملهنية الكثرية .
نا�رص العثمان  ،وعميدة كلية الآداب والعلوم د� .إميان م�صطفوي ،
والأ�ستاذ �سعد الرميحي �سكرتري �سمو الأمري ل�ش�ؤون املتابعة ،والأ�ستاذ ثم حتدث ال�سيد �سعد الرميحي عن جتربته بكثري من التلخي�ص مكتفيا
ب�إعطاء ن�صائح للطالب يف جمال املهنة ال�صحفية و�أهمية االبتعاد
جابر احلرمي رئي�س حترير ال�رشق  ،والأ�ستاذ �أحمد ال�سليطي رئي�س
عن املقال اليومي يف بداية عملهم ال�صحفي مع �أهمية تناول
حترير جريدة الوطن والأ�ستاذ �أحمد بن �سعيد الرميحي رئي�س
الق�ضايا العامة مبو�ضوعية كاملة وبعيدا عن التجريح �أو �إلقاء التهم
حترير �صحيفة العرب والأ�ستاذ خالد ال�سيد رئي�س حترير الببن�سوال
دون دليل مادي موثق على الق�ضايا العامة التي يتم تناولها .
 ،والأ�ستاذ �صادق حممد مدير حترير �صحيفة الراية  ،والأ�ستاذ عبد
وبعد ذلك حتدث ر�ؤ�ساء ال�صحف القطرية وممثلوهم عن ال�صحافة
اهلل املظفر مدير �إدارة الأخبار بوكالة الأنباء القطرية  ،وعدد كبري
القطرية بوجه والدور الذي تلعبه �صحفهم يف جمال املهنة ال�صحفية
من القيادات ال�صحفية حوارا مع قيادات ال�صحافة القطرية وناق�ش
بقطر .
املنتدى فر�ص وحتديات تعليم ال�صحافة يف جامعة قطر ،من خالل
جت�سري امل�سافة بني ال�صحافة القطرية والق�سم؛ وبني ال�صحافة كمهنة
وطالب الإعالم ،من �أجل حتفيز الطالب لإختيار ال�صحافة كمهنة ذات
�أهمية يف م�سار التطور والنمو ال�سيا�سي والثقايف لدولة قطر وتعريف
وقد متخ�ض املنتدى عن عدة تو�صيات �أهمها:
الطالب بالقيادات ال�صحفية الوطنية ،وخلق الروابط الإن�سانية التي
الدعوة �إىل عقد لقاء �سنوي ليتيح لل�صحفيني العاملني والطالب
ت�سهم يف خلق الفهم والوعي مبهام ال�صحافة يف جمتمع القطري
املنتظر ان�ضمامهم لركب ال�صحافة فر�ص التالقي والتحاور
الناه�ض والتعرف على ر�ؤية القيادات ال�صحفية القطرية حول
وج�رس الهوة بني الأجيال  ،كما نادى امل�شاركون بالتن�سيق
حمتويات وم�ستويات التدري�س والتدريب يف ق�سم الإعالم ،ومدى
امل�ستمر بني ق�سم الإعالم وال�صحافة الوطنية بالطريقة
واقعيتهما ومنا�سبتهما الحتياجات ال�سوق ال�صحفية ،وفتح �آفاق
املنا�سبة ليحقق الغر�ض املن�شود منه  ،ودعا امل�شاركون
�أو�سع للت�أهيل والتدريب وفتح �آفاق �أو�سع الن�ضمام خريجي ق�سم
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية �إىل فتح �أبوابها للتدريب والت�أهيل للطالب
الإعالم للكوادر ال�صحفية بدولة قطر.
يف كل وقت مبا ي�شمل عقد الدورات ال�صحفية يف ف�صل ال�صيف
إعالم
ل
ا
منتدى
إن
�
م�صطفوي
ويف كلمتها باملنا�سبة �أكدت د� .إميان
�إ�ضافة �إىل التدريب املهني الطويل مبا يحقق لطالب ال�صحافة
والقيادات ال�صحفية الأول الذي ينظمه ق�سم الإعالم بالكلية لأول مرة
والإعالم املعرفة املهنية .
ي�أتي �سعيا منه لت�أ�سي�س �سيا�سة �رشاكة فاعلة وحقيقية مع القيادات
ودعا امل�شاركون �إىل تقدمي مقررات تهتم بتاريخ ال�صحافة
ال�صحفية بال�صحافة القطرية مكتوبة كانت �أو م�سموعة �أو مرئية
القطرية والإعالم القطري من خالل �أبحاث الطالب ودرا�ساتهم،
ع�سى �أن تف�ضي هذه ال�رشاكة يف قابل الأيام �إىل احلد من عزوف
وعرب امل�شاركون عن �شكرهم لق�سم الإعالم عل هذه اال�ست�ضافة
أكرب
كثري من �أبنائنا عن هذه املهنة النبيلة والعمل على ا�ستقطاب �
الرائدة.ويف ختام امللتقى مت تكرمي الأ�ستاذة احل�ضور و�شكرهم
عدد من خريجي الإعالم للعمل يف هذا احلقل  .و�سن�سعى لأن يكون
من طرف الق�سم.
هذا املنتدى �سنة متبعة يعقد كل �سنة يف الأعوام القادمة �إن �شاء اهلل
�سبيال لتعزيز الت�شاور معكم واال�ستنارة ب�آرائكم يف هذا املجال .
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أطروحة بحثية جديدة بالجامعة
للباحث د .علي عبدالرؤوف
من الكوكاكوال إلى المدينة  -مفاهيم في التسويق
العمراني والمعماري
تويل جامعة قطر من خالل �أق�سام اجلغرافيا والتخطيط والهند�سة
املدنية �أهمية خا�صة لتحديات العمارة والعمران يف دولة قطر
ب�شكل خا�ص ويف املنطقة ككل بوجه عام وذلك باعتبار التخطيط
العمراين �أداة وو�سيلة لتحقيق امل�صلحة العامة ،لكافة قطاعات وفئات
املجتمع ،من خالل و�ضع ت�صورات ور�ؤى لأو�ضاع م�ستقبلية مرغوبة
ومف�ضلة ،لتوزيع الأن�شطة واال�ستعماالت املجتمعية يف املكان املالئم
ويف الوقت املنا�سب  ،ومبا يحقق التوازن بني احتياجات التنمية
الوطنية يف احلا�رض وامل�ستقبل القريب ،ويف اطار ذلك قام د.علي
عبد الر�ؤوف �أ�ستاذ الت�صميم والتخطيط العمراين بجامعة قطر ببحث
علمي يتناول املفاهيم املعا�رصة يف الت�سويق العمراين واملعماري
م�ستعر�ضا عدد من املحاور الهامة اجلديدة التي ت�ؤثر يف التخطيط
والت�صميم املعماري املعا�رص.
حيث �أكد د .علي عبدالر�ؤوف ان « الرتكيبة ال�سحرية ملذاق م�رشوب
الكوكاكوال الذي مل تكت�شف بعد» كان هو ن�ص اخلرب الذي تناقلته
وكاالت الإنباء العاملية بعد انت�شار �إ�شاعة الو�صول اىل �رس الرتكيبة
للم�رشوب الذي �أ�رس العامل ،وغري مفاهيم االقت�صاد والإعالن
وخماطبة اجلماهري والت�سويق  ،والطريف �أن امل�شهد العمراين الإقليمي
والعاملي الآن قد يرى فائدة كربى يف التعلم من جتربة الكوكاكوال
لي�س فقط كرتكيبة مذاق �سحري ولكن ك�إ�سرتاتيجية ت�سويق متنوعة
وديناميكية و�شديدة الفعالية يف ع�رص التناف�سية املحمومة التي
امتدت لت�شمل مدن العامل  ،والواقع �أن خلق �شخ�صية ت�سويقية للمدينة
هو مفهوم هام وي�صعب ا�ستيعابه وتف�سريه يف كثري من الأحيان.
وعلى الرغم من انه مفهوم جديد ولكنه �أ�صبح حتمي التطبيق لأي
مدينة ت�سعى للنمو والتطور يف العامل املعا�رص .ولو نظرنا مرة �أخرى
اىل جتربة كوكاكوال ف�إننا ننده�ش من �أن حتى �شكل الزجاجة �أ�صبح
عالمة مميزة يتعرف عليها امل�ستهلك حول العامل  ،املدن �أي�ضا ميكن
�أن تكون انطباعات ب�رصية ذهنية متيزها عن مدن �أخرى بالرتكيز
على ما متلكه وبالتخطيط لإ�ضافة �أبعاد جديدة ل�شخ�صيتها املعمارية
والعمرانية.
وبداية �أ�رشك د.عبد الر�ؤوف القارئ للبحث يف الأطروحات النظرية
الأكرث معا�رصة التي �أ�س�ست حلقبة جديدة يف تف�سري جناح املدن
ومن �أبرزها الفكر التنموي الذي �صاغه املخطط والباحث يف جمال
درا�سات التنمية ريت�شارد فلوريدا ( )Richard Floridaالذي �أ�س�س
حلقبة جديدة يف تاريخ املدن ومناهج تخطيطها و�أ�ساليب منوها
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فم�رشوع فلوريدا الفكري بد أ� بكتابه املعنون «ن�ش�أة الطبقة املبدعة»
والذي ن�رش عام )The Rise of Creative Class( 2002
وتناول فيه طرحا جديدا لفهم ن�سيج املجتمع الإن�ساين يف حقبة ما
بعد العوملة فبالفعل العامل جتاوز تلك احلقبة و�أ�صبح توا�صل الأفكار
والأ�سواق واال�ستثمارات وان�صهار احلدود املكانية واجلغرافية �سمة
غالبة ت�شرتك فيها كل املجتمعات املتقدمة وكذلك املجتمعات
ال�ساعية �إىل حياة �أف�ضل.
وعن حالة مدينة الدوحة «عا�صمة الثقافة واملعرفة والريا�ضة
وواحة ال�سالم » قال د .علي ان امللفت للنظر يف حالة مدينة الدوحة
العا�صمة القطرية �أنها ا�ستخدمت كل الإ�سرتاتيجيات املتاحة لت�سويق
املدينة حمليا و�إقليميا وعامليا وطبقتها ب�صورة واعية وب�أطر زمنية
مدرو�سة �أعطت ل�سمعة املدينة و�شخ�صيتها الت�سويقية مكانة كبرية
وعاملية ولكنها يف الوقت ذاته م�ستدامة وم�ستمرة ولي�ست طفرة �أو
وهج �رسعان ما ينطفئ  ،فعلى م�ستوى ا�ستقطاب الأحداث حتولت
الدوحة اىل عا�صمة ريا�ضية عاملية با�ست�ضافتها دورة الألعاب
الآ�سيوية  2006وبطوالت التن�س واخليول واجلولف وكرة الطائرة
والعاب القوى العاملية بالإ�ضافة اىل م�ساهمتها يف ا�ست�ضافة ك�أ�س
العامل  2022كما ت�ست�ضيف املدينة ع�رشات امل�ؤمترات الدولية
مثل م�ؤمتر غرف التجارة العاملية وامل�صاحلات ال�سيا�سية البارعة.
وبخ�صو�ص توظيف الر�صيد املعماري والعمراين ب�شقيه التاريخي
واملعا�رص فقد اهتمت الدوحة اهتماما خا�صا برتاثها املعماري
والعمراين و�إحياء منطقة �سوق واقف هو جتربة متميزة على م�ستوى
اخلليج ككل تعك�س هذا التوجه كما ا�ستخدمت العمارة املعا�رصة يف
تغيري خط �سماء املدينة وتطوير �شخ�صيتها اجلديدة كمحور ا�ستقطاب
عاملي بازغ و�أكدت الدوحة �شخ�صيتها اخلا�صة كمدينة ذات توازنا
مر�صودا بني احلفاظ على روافد تاريخية وو�ضع الر�ؤى والطموحات
امل�ستقبلية التي تغري كل كيان املدينة وتدفعها اىل امل�رسح العاملي
 .كما اهتمت الدوحة بالبيئة و�أهمية احلفاظ عليها ثم �إثراء التجربة
الثقافية باملدينة من خالل �إقامة م�رشوعات ثقافية ومعرفية
و�أكادميية متعددة ومتفاعلة مع جمتمع املواطنني واملقيمني على
ال�سواء كاملتحف الإ�سالمي واحلي الثقايف واملدينة التعليمية ،و�أخريا
فان املدينة الناجحة هي مدينة تخاطب الإن�سان وتتحاور مع عقله
وم�شاعره ومتطلباته وهذا العن�رص الأخري وكما يتبلور يف ر�ؤية قطر
� 2030سيجعل من الدوحة اكتماال لنموذج اذا ت�ضافرت كل �أن�سجته
�سيكون غري م�سبوقا ويتحقق حلم العرب يف مدينة يحلم بها العامل
ب�أ�رسه.

كتاب « عشرة مداخل لقراءة الشعر »
يعد هذا الكتاب الأدبي رفيع امل�ستوى �أحد ثمار فكر د� .أحمد دروي�ش كما ي�ؤكد الطرح يف الكتاب ان مهمة الناقد هنا ت�شبه مهمة «الدليل»
يف متحف جميل عندما يقف بزواره على مواطن اجلودة التي قد متر
الأ�ستاذ بق�سم اللغة العربية بجامعة قطر  ،وي�ستعر�ض هذا الكتاب
عليها �أعينهم م�رسعة� ،أو مثل مهمة اخلبري بكنوز البحار و�أ�صدافها
ال�شعر باعتباره ف ًنا من �أكرث فنون الأدب العربي عراقة ،و�أحبها �إىل
نفو�س �أبناء هذه اللغة واملنتمني �إليها يف كل الع�صور فهو الفن الذي التي قد تت�شابه يف عني من ال يعرف درجات الأحجار الكرمية التي
يتطلع عليها  ،وقد تكون مفاتيح الناقد كامنة يف مو�سيقى ال�شعر� ،أو
بد�أ به تاريخ الأدب العربي بل وتاريخ اللغة العربية نف�سها منذ ما
يف طريقة بناء ال�صورة فيه� ،أو يف ر�صد امل�شاعر الإن�سانية للأفراد و
كثري
يقرب من �ألفي �سنة  ،ومازلنا نحِ ّن �إىل جذورها الأوىل ،ويقر أ� ٌ
اجلماعات� ،أو يف دقة احل�س اللغوي واالهتداء �إىل �صناعة ن�سيج متميز
منا ق�صائده القدمية ،مثل املعلقات ،يف مراحل التعليم املختلفة
وجذاب� ،أو يف ر�صد حلظة اعتزاز يف تاريخ الوطن� ،أو غري ذلك من
ويف الوقت نف�سه ف�إن فن ال�شعر وتذوقه ال يقت�رص على طبقة دون
املفاتيح النقدية الكثرية.
غريها وال على تخ�ص�ص �أو نوع من التعليم دون غريه ،فكثريا
كما ويجرب هذا الكتاب الذي يقع يف � 240صفحة �أنواع املفاتيح
ما يناف�س طالب التخ�ص�صات العلمية زمالءهم يف التخ�ص�صات
�أو املداخل النقدية يف قراءة ع�رش جتارب �شعرية حديثة ينتمي
الأدبية و الإن�سانية يف حب ال�شعر وتذوقه بل ويف ابداعه �أي�ضا
�شعرا�ؤها �إىل �أجيال وبالد خمتلفة من �أمثال :الدكتور �إبراهيم ناجي،
�شعراء كبارا ينتمون �إىل طائفة
 ،وقد عرف تاريخ ال�شعر العربي
ً
�صاحب ق�صيدة الأطالل ،وفاروق �شو�شة� ،صاحب لغتنا اجلميلة،
الأطباء �أو املهند�سني �أو الكيميائيني �أو علماء الزراعة �أو الفال�سفة
و�أمل دنقل� ،شاعر احل�س الوطني يف مواجهة العدو ال�صهيوين ،وحممد
�أو الدبلوما�سيني �أو غريهم من �أ�صحاب التخ�ص�صات املختلفة ،لكن
�إبراهيم �أبو �سنة� ،شاعر الرومان�سية اجلميلة ،وح�سن عبداهلل القر�شي،
قراءة ال�شعر فن وعلم يتم التخ�ص�ص فيه ،وعلى �أ�صحابه �أن ي�أخذوا
بيد القراء برفق لكي يدلوهم على �أماكن الروعة و اجلمال يف هذا الفن ال�شاعر ال�سعودي املوهوب ،ويا�سني الأيوبي ،ال�شاعر اللبناين الكبري،
وعبدالرحمن الأبنودي� ،شاعر العامية البارز ،وح�سن طلب  ،مهند�س
املحبب �إىل النفو�س.
احلروف يف التجربة ال�شعرية احلديثة.
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وسط حضور رسمي كبير
الجامعة تدشن سفينة «جنان» لألبحاث

ا�ستقبل �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة

خالل ال�سفينة «جنان» ،وغريها
من الأن�شطة البحثية ،وقال نهدف
من تد�شني ال�سفينة �إىل تدعيم فكرة
كون جامعة قطر جامعة تعليمية
وبحثية؛ لأن املجتمعات تتقدم
بالبحث العلمي ،وحتجز مكانها بني
دول العامل املتقدم  ،و�أ�ضاف ان
الدرا�سات العلمية املتعلقة بالبيئة
البحرية مهمة للغاية لأن قطر دولة
حتيط بها املياه من ثالث جهات،
ولن ي�ستطيع �أن يتح�س�س م�شاكلنا
املحلية وق�ضايانا البيئية امللحة
�إال �أبناء هذه الأر�ض من الباحثني،
لذلك ف�إن «جنان» �ست�شكل دافعا
كبريا وحقيقيا للدرا�سات البيئية يف

وال�صناعة مبيناء الدوحة �سفينة الأبحاث «جنان» التابعة جامعة قطر.
ملركز الدرا�سات البيئية بجامعة قطر ،بح�ضور �سعادة ال�شيخ �أما د.حم�سن العن�سي رئي�س مركز الدرا�سات البيئية ف�أكد �أن «جنان»
ت�شكل عالمة فارقة يف جمال الدرا�سات البيئية ،وقال «لو عدنا
عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز �آل ثاين وزير البلدية
بالذاكرة �إىل الوراء لوجدنا بعد نظر ور�ؤية مميزة للم�س�ؤولني يف قطر
والتخطيط العمراين ،و�سعادة ال�سيد عبد اهلل بن مبارك
جتاه البيئة والق�ضايا املتعلقة بها ال�س َّيما البيئة البحرية ،وكانت
املع�ضادي وزير البيئة ،و�سعادة ا.د �شيخة امل�سند رئي�س
ثمرة ذلك ال�سفينة الأوىل جلامعة قطر ،وهي خمترب البحار ،التي
�رشقت وغربت يف املياه الإقليمية ملدة تزيد عن ثالثة عقود ،تفح�ص،
اجلامعة  ،وعدد من امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
تدر�س ،وحتلل ،عن طريق نخبة من العلماء الذين كان العلم وحماية
بقطر  ،وكانت �سفينة الأبحاث «جنان» التابعة ملركز
البيئة الدافع لهم دوما لبذل اجلهد والعرق وحتمل امل�شاق.
الدرا�سات البيئية بجامعة قطر و�صلت �إىل ميناء الدوحة
وعلى هام�ش االحتفال قامت ا.د.امل�سند بتقدمي �شهادات التقدير
قادمة من �إ�سبانيا؛ حيث ا�ستغرقت ما يقارب ال�شهر للمرور
ملن �أ�سهم من خارج اجلامعة على مدى  30عاما يف �إجناح الن�شاط
باملحيط الأطل�سي والبحر املتو�سط وقناة ال�سوي�س والبحر
البحثي وت�ضمن التكرمي االحتفاء بالعميد ركن بحري �سعيد حممد
الأحمر وبحر العرب واخلليج العربي ،ورافق طاقم ال�سفينة
ال�سويدي ،الذي �أ�سهم يف الإ�رشاف على ت�صنيع �أول �سفينة �أبحاث
قطرية "خمترب البحار" ،والقباطنة الذين تعاقبوا على �سفينة الأبحاث
عدد من ال�ضباط القطريني التابعني خلفر ال�سواحل.
خمترب البحار وهم العميد (ركن/بحري) �أحمد حممد العبداجلبار الذي
ويف كلمتها بحفل التد�شني قالت ا.د� .شيخة بنت عبداهلل امل�سند رئي�س �أح�رض �سفينة الأبحاث «خمترب البحار» من الرنويج و�أول قبطان عمل
عليها والعميد (بحري) ح�سن �سعد الكبي�سي والعميد (ركن/بحري) علي
اجلامعة ان تد�شني ال�سفينة «جنان» كان حلم الباحثني القطريني،
�سامل اجلابر والعميد (ركن/بحري) خالد �سيف الن�رص والعميد (ركن/
وطموحا رائعا داعب خميلتنا جميعا و�أ�صبح احللم حقيقة بف�ضل
بحري) �إبراهيم �سعد الكبي�سي والعميد (ركن/بحري) �أحمد حممد
اهلل �سبحانه ،ثم مبكرمة �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل العهد
العبيديل والعميد ركن (بحري) يو�سف �سلطان اجلابر والعقيد بحري
الأمني ،ورئي�س جمل�س �أمناء جامعة قطر  ،و�أ�ضافت �أن كوكبة من
يو�سف �أحمد املالكي ،الذي قام مع فريق اجلامعة بالإ�رشاف على
العلماء والباحثني وامل�س�ؤولني يف جامعة قطر وا�صلوا العمل ليال
الت�صميم ومتابعة ت�صنيع ال�سفينة جنان.
ونهارا ،و�ضعوا اخلطط ،وحددوا املوا�صفات ،ودر�سوا وبذلوا جهدا
ومت تقدمي ال�شكر لإدارة �أمن ال�سواحل واحلدود ممثلة مبديرها العميد
كبريا ا�ستمر لأ�شهر «كي نقف جميعا اليوم يف هذا املكان ،نحتفل
ركن بحري علي �أحمد البديد يف معاونة طاقم «جنان»  ،وال�شباب
بتد�شني �إجناز علمي جديد ي�ضاف �إىل �إجنازات جامعة قطر .
القطري الواعد من منت�سبي وزارة الداخلية و�إدارة �أمن ال�سواحل
وذكرت �أن «جنان» لي�ست جمرد �سفينة قامت ب�رشائها جامعة قطر
وو�صفتها بالعامل املحفز والداعم للبحث العلمي يف جمال الدرا�سات واحلدود مل�ساهمتهم مع طاقم ال�سفينة يف العمل املالحي من �إ�سبانيا
�إىل الدوحة ،وهم املالزم �أول فهد عبداهلل امل�سلماين ،واملالزم �أول
البيئية» ،وقالت «تقوم ال�سفينة بالعديد من الدرا�سات العلمية
را�شد عي�سى ال�سويدي ،واملالزم �أول حممد حمد املن�صوري ،واملالزم
واحليوية التي ت�صب يف حتقيق ر�ؤية قطر الوطنية  ،2030وت�ضع
�أول ح�سن �أحمد ال�سليطي واملالزم �أول علي ه�شام املناعي ،واملالزم
حماية البيئة �ضمن �أ�س�سها الرئي�سية.
�أول عبداهلل خالد املريخي.
من جانبه قال د .ح�سن الدرهم نائب رئي�س اجلامعة للبحث العلمي
�إن جامعة قطر ت�سعى لت�أكيد ريادتها يف جمال البحث العلمي من
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الوظيفية الأ�سا�سية لدى املوظفني مت فيه عقد ع�رش دورات ركزت
على جانب تنمية املهارات الوظيفية الأ�سا�سية �ضمن برنامج امتد
لـ� 50ساعة وهو( الرخ�صة الدولية للت�أهيل الوظيفي)  ،وقد �ساعد هذا
الربنامج املوظفني يف كيفية الرتويج ل�سريهم الذاتية و�آلية اجتياز
مقابالت العمل بنجاح  ،وذلك اىل جانب تطوير اللغة الإجنليزية لدى
املوظفني امللتحقني باملركز كونها �أ�صبحت لغة توا�صل مهمة بني
الأفراد يف امل�ؤ�س�سات وتطوير مهارات احلا�سب الآيل حيث �أ�صبح
ا�ستخدام التكنولوجيا جزءا ال يتجز أ� من �أي وظيفة .
وقالت ا .فاطمة بعد �أن اجتاز املوظفني برنامج الت�أهيل الوظيفي
بنجاح مت تنظيم حفل يف �شهر مار�س املا�ضي حيث مت توزيع
�شهادات التخرج على املوظفني امللتحقني بالربنامج ح�رضه
د .حميد املدفع نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون املالية والإدارة
والأ�ستاذة �آمنة الأن�صاري مدير ادارة اخلدمات الإدارية ،وقد ُنظم
هذا الربنامج بالتعاون مع املركز الدويل لإعداد القادة كونه املركز
الوحيد الذي مينح �شهادة معتمدة من قبل جامعة ببل هيلز الأمريكية
يف جمال املهارات الوظيفية الأ�سا�سية  ،كما تعاون مركز املوارد
املهنية مع مكتب التعليم امل�ستمر يف جامعة قطر واملركز الثقايف
الربيطاين.
وختاما قالت اليافعي ان  12موظفا اجتازوا برنامج الت�أهيل
الوظيفي بنجاح وبف�ضل من اهلل ا�ستطاع �ستة منهم احل�صول على
وظائف �أخرى يف ادارات اجلامعة الداخلية بنجاح  ،كما �أن املركز
ب�صدد اعتماد اجراءات و�آلية حتويل املوظفني القطريني ومن ثم
التوعية بها ل�ضمان النزاهة وال�شفافية  ،كما تقدمت بال�شكر اجلزيل
لكل من تعاون و�ساهم ب�إيجابية خلدمة هذه الفئة وبالتايل حتقيق

امل�صلحة العامة.
من جانبه قال املوظف �أحمد عبدين من ق�سم الأر�شيف باجلامعة �أنه
�أخذ يف املركز دورات يف اللغة الإجنليزية وتعلم على برنامج الأوراكل
اجلديد ودورة اخرى عن الإدارة الوظيفية عن طريق مركز القادة،
وكانت متخ�ص�صة بنمط تفكري ال�شخ�ص ونطرته الإيجابية وتنمية
مهاراته ،و�أن هذه الدورة كانت من �أف�ضل الدورات التي تعلم وا�ستفاد
منها وقد ا�ستمرت ملدة �شهر � ،أ�ضاف عبدين �أنها �ساعدته يف التفكري
الإيجابي لي�س فقط يف العمل بل يف احلياة ب�شكل عام  ،وقال ،ت�أتي
�أهمية املركز يف �أنه يقوم بتطوير املوظفني وتوفري كافة الفر�ص
لتح�سني �أدائهم على جميع اال�صعدة.
وبدورها قالت املوظفة م�ضاوي �آل �شايف ،رئي�س وحدة النقل
والإعداد ،ان هذا املركز مفيد جدا للموظفني خا�صة �أنه يعلمهم
�أ�سا�سيات العمل ،ولقد ا�ستفدت كثري من ور�ش العمل املطروحة ،فهي
تفيد املوظف يف تطوير الذات فقد �أفادتني ك�شخ�ص قبل �أن تفيدين
كموظف خا�صة يف �إدارة الوقت ب�شكل �أكرث تنظيما وكتابة التقارير
وغريها من الأمور الإدارية ،كما �أنني كنت قد خ�ضت بع�ض الدورات
التي قد طرحها املركز من قبل يف مراكز �أخرى خارجية لكن طريقة
عر�ض الأ�ستاذ الذي �أعطانا الدورة يف مركز املوارد الب�رشية كانت
�أكرث متعة وفائدة  ،وان �أكرث ما تعلمته هو الف�صل بني العالقات
ال�شخ�صية وعالقات العمل ،خا�صة ان املر�أة غالبا ما ت�سيطر عليها
العاطفة يف قرارتها ،لكنني تعلمت الف�صل بينهما و�ضبط العواطف
وا�ستخدامها يف وقتها ومكانها املنا�سب.
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مركز الموارد المهنية جسر هام لالنتقال الوظيفي

�إدارات وكليات اجلامعة املختلفة وذلك لدعم عملية
التقطري من جهة ودعم م�شاريع التغيري والتطوير من
جهة اخرى.

مركز املوارد املهنية ( )CRCهو مبادرة ادارة املوارد
الب�رشية يف جامعة قطر ،لدعم وتطوير برنامج التقطري
,حيث يوفر بيئة �صحية ملوظفي اجلامعة القطريني الذين
ميرون مبرحلة انتقال وظيفي ويبحثون عن امل�ساعدة
يف تطوير حياتهم املهنية  ،ففي هذا املركز يتم تزويد
املنت�سبني بخدمات ا�ست�شارية مهنية وتدريب مبنى على
حتديد الإحتياجات التدريبية ورفع م�ستوى املهارات
الوظيفية الأ�سا�سية  ،كما و يتم توفري امل�ساعدة يف البحث
عن وظيفة تتالءم واملعارف والقدرات اخلا�صة بكل موظف
وذلك للحفاظ على القيادة املطلوبة والكفاءات الت�شغيلية
والفعالية والتميز امل�ؤ�س�سي ،
الالزمة ل�ضمان الإ�ستمرارية
ّ
وفيما يلي حوار خا�ص مع رئي�س املركز وعدد من منت�سبيه
الذين انتقلوا بنجاح اىل وظائف جديدة باجلامعة.
وبداية قالت ا .فاطمة اليافعي رئي�س ق�سم مركز املوارد املهنية
بجامعة قطر ان الق�سم يعد حديثا حيث �أ�س�س يف �شهر يونيو من عام
� 2011ضمن عمليات اعادة الهيكلة التي تتم ب�صورة م�ستمرة يف
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وا�ضافت ا .فاطمة �أن عمليات �إعادة الهيكلة وم�شاريع
التغيري نتجت عنها حتديات وفر�ص �أبرزها :ا�ستحداث
وحدات جديدة  ,دمج وحدات �أو م�س�ؤوليات وف�صل
اخرى ,احالل �أنظمة تكنولوجية متقدمة وتوظيف نتائج البحوث
العلمية لتح�سني اخلدمات  ،وانطالقا من �سيا�سة ت�شجيع الكوادر
القطرية التي تتبعها جامعة قطر مت ت�أ�سي�س مركز املوارد املهنية
حيث ميثل بيئة �صحية ومالئمة للموظفني القطريني لكي يتم اعادة
ت�أهيلهم ل�شغل وظائف �أخرى داخل �أروقة اجلامعة �أو خارجها.
وقالت ان املوظفني الذين مت حتويلهم �إىل املركز قد يكونون �ضمن
فئة املوظفني القدامى يف اجلامعة والذين مل تعد م�ؤهالتهم تدعم
التغريات اجلديدة يف جهات عملهم �أو �ضمن فئة املوظفني اجلدد
الذين يواجهون �صعوبات يف توظيف م�ؤهالتهم لزيادة الإنتاجية �أو
حت�سني اخلدمات لأ�سباب خمتلفة .وبعد �أن يتم حتويل املوظفني �إىل
املركز يتم تقييمهم لتحديد احتياجاتهم التدريبة ومن ثم اعداد اخلطط
الالزمة لتح�سني مواطن ال�ضعف ودعم مواطن القوة  ,وقد تت�ضمن
خطة التدريب برامج ت�أهيل وظيفي و برامج اك�ساب مهارات فنية
معينة ا�ضافة اىل تكليفهم ب�إعداد م�شاريع ومهام خا�صة ويف جميع
الأحوال يتم التقييم القبلي والبعدي لقيا�س العائد على اال�ستثمار .
واكدت اليافعي �أن املركز قد �أوىل �أهمية ق�صوى لتطوير املهارات
الوظيفية الأ�سا�سية حيث مت اعداد برنامج �شامل لتح�سني املهارات

�أ�رسار وخبايا التاريخ الذي مل نع�شه نحن ال�شباب ليلهمنا التاريخ
ب�رسده ال�سيا�سي عن الق�ضية الفل�سطينية لنتعلم كيف نحب هذه
الق�ضية .

الكتب الإ�سالمية

بدوره قال الطالب عمر �صالح �أحمد اليافعي ،تخ�ص�ص حما�سبة
مالية :،يف احلقيقة ت�ستهوين قراءة الكتب بكل �أنواعها ملعرفة ما
يدور حولها ،ولكن �أكيد هناك �أنواع من الكتب �أحب قر�أتها وخ�صو�ص ًا
الكتب الإ�سالمية من خالل درا�ستي لعلم الأخالق يف هذا الف�صل
الدرا�سي بد�أت �أقر أ� كثرياً عن كتب الفل�سفة وما يتعلق بها من كالم
عن الأخالق و�أف�ضل ما قر�أت كتاب «الأخالق بني الفال�سفة وعلماء
الإ�سالم» للدكتور م�صطفى حلمي وكتابه يتناول الأخالق ونظره
الفال�سفة اليونانيني حول الأخالق مثل �سقراط و�أفالطون و�أر�سطو
وغريهم ومقارنتهم بوجهة نظر الفال�سفة امل�سلمني �أمثال الفارابي
وابن �سينا ،و�أجد �أن الكتابة ب�شكل عام هي فن بكل ما تعنيه الكلمة،
فمن خالل الكتابة ت�ستطيع �أن متيز �شخ�ص ًا عن �آخر عن طريقة كتابته.

الكتب املالية

�أما الطالب حازم ممدوح ،من تخ�ص�ص حما�سبة ومالية� :،أقر�أ الكتب
يف تخ�ص�ص املحا�سبة واملالية واال�ستثمار ،لكي تبقيني على
اطالع على �آخر امل�ستجدات ومتطلبات �سوق العمل ولزيادة املعرفة
يف جمال العمل ،وقد ت�أثرت بكل من الكاتب TONY BUZAN
وكتابه  MIND MAP FOR BUSINESSفهو كتاب فيه الكثري
من املعلومات القيمة لتنظيم الأفكار يف �إطار زمني عن طريق ر�سم
جم�سمات وخرائط ب�سيطة جتعل من الفكرة �سهلة احلفظ والتنفيذ كما
يقدم الكتاب طرق ًا جديدة يف التخطيط وتنفيذ الأهداف ،و�شخ�صي ًا
�أجد �أن الكتابة تنمي فكر الطالب في�صبح م�س�ؤو ًال عن بناء �شخ�صيته
كالباحث واملفكر والناقد مما يجعله قادراً على احلوار واالختالط مع
خمتلف �رشائح املجتمع الفكرية والثقافية مما يجعله م�ساهم ًا �أ�سا�سي ًا
يف رقي املجتمع.

املكتبة �رضورية

وقالت الطالبة رانيا حممد �إن املكتبة هي مرفق من مرافق املعلومات
يعمل على اختيار وانتقاء م�صادر املعلومات والعمل علي تنظيمها
وتقدمي خدمات املعلومات من خاللها ،ويف احلقيقة تلعب املكتبة
دوراً بارزاً يف حياة كل مواطن كما �أنها �أ�صبحت الآن من الدعائم
الأ�سا�سية ملجتمع املعلومات ف�أهميتها بالن�سبة لأي طالب باجلامعة
هي الإمداد باملعلومات التي يحتاجها يف �أي مو�ضوع ،فاملكتبة
هي كنز املعرفة الذي ال ينفد ،واملعلومات يف املكتبة متجددة
با�ستمرار مادام هناك ت�أليف وترجمة ،ومل�ساندة املقررات الدرا�سية
�سواء يف املدار�س �أو اجلامعات ،والتثقيف العام �أي القراءة ملجرد
التزود باملعلومات حلني احلاجة �إليها يف امل�ستقبل حيث تفيده يف
مواقف تتطلب تلك املعلومات التي قر�أها من قبل ،وم�شاركة املجتمع
م�شكالته �سواء الكوارث الطبيعية �أو امل�شكالت الب�رشية فهنا املكتبة
تنوه عن م�صادر املعلومات التي تنا�سب تلك امل�شكالت وهذا ما ي�سمي
بالإحاطة اجلارية؛ حيث حتيط املكتبة امل�ستفيدين منها ب�أهم م�صادر
املعلومات التي تنا�سب مو�ضوعات جارية حتدث يف الوقت احلا�رض.
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طالب الجامعة :نريد يوما للقراءة في المدارس والجامعات

للقراءة �أدوار عظيمة ،خا�صة �إن �آمن ب�أهميتها القارئ يف
مرحلة مبكرة من حياته ،حيث �إنها ت�ؤدي به �إىل حياة
فكرية وعلمية وعملية واجتماعية �أف�ضل و�أرقى ،ويف هذا
التحقيق وجهنا ت�سا�ؤ ًال �إىل طالب وطالبات اجلامعة عن
�أهمية القراءة يف حياتهم الدرا�سية وعن كتابهم الذين
يتتبعونهم وعن دور مكتبة اجلامعة يف ن�رش العلم والثقافة
يف املجتمع اجلامعي وعن �أهم كتاباتهم اخلا�صة ،فكانت
لهم هذه الإجابات.
�إدارة وعلم نف�س

بالع�رص احلايل فنحن بني حتديات كثرية ،فالكتاب �شيء �أ�سا�سي
ولكن البد علينا �أن نطور من الكتابة مبا يتوافق مع �شبابنا بالفكر
نبحث عن كل من ي�ستقطب ال�شباب وجنعل من الكتاب منطق ًا يتحدث
ب�شكل مبا�رش �إىل الروح قبل العقل وذلك عن طريق �رضب الأمثلة من
خالل تقدمي ال�صور الإيجابية واملعادالت والتمارين وخال�صة يف كل
باب من �أبواب الكتب ،وفهر�سة املوا�ضيع ب�شكل �أدق وب�أ�سلوب ب�سيط
و�سهل ي�ستطيع �أن يجذب القارئ ب�شكل �أ�رسع بعيداً عن املغريات
مثل التليفزيون والإنرتنت وتعدد الكتاب واملقاالت ،كما �أ�شري �إىل
�أن النوعية بالطرح لها الدور واختيار العنوان امللفت يف النظر ي�شد
القارئ �أكرث من �أي كتاب �آخر.

اقر�أ للمعرفة

قال الطالب عبدالعزيز حممد الغامدي ،تخ�ص�ص �إدارة واقت�صاد-
من جانبها قالت الطالبة اخال�ص �أحمد �شامية ،تخ�ص�ص �إعالم� ،إن
حما�سبة :،عن نف�سي �أقر أ� يف كتب الإدارة وعلم النف�س وتطوير الذات
اختياري لكتب �أقر�أها ال تنح�رص يف جمال معني ،لأنني �أقر�أ بهدف
والكتب الدينية واملعلومات العامة� ،أما عن الكتاب الذين �أثروا
اكت�ساب املعرفة ،لت�صقل �شخ�صيتي مبا ينا�سبها من معلومات و�أفكار
بي فهم الدكتور طارق ال�سويدان فهو يتحدث دائم ًا عن التحديات
الع�رصية والق�ضايا املعا�رصة ولكل كتاب له جتديد بالن�سخة القادمة ،تتواءم مع منط حياتي االجتماعي ،ولكن ب�شكل عام �أُف�ضل الكتب
ال�سيا�سية وكتب الظواهر والق�ص�ص االجتماعية ،لأنني �أجد فيها
والدكتور �إبراهيم الفقي فهو يقدم معلومات كثرية ب�أ�سلوب ب�سيط
جتارب الآخرين ور�ؤيتهم انطالق ًا من و�ضعهم االجتماعي ،وعلى
و�سهل ،والدكتور �إبراهيم اجلعيد من خالل ربط العلم احلديث مع
�صعيد الكتب ال�سيا�سية ف�إنني احب قراءتها لأنها منحتني نظرة ثاقبة
العلم ال�رشعي وكيف تكون قوة الروح متحكمة بكل �شيء �إيجابي
ملعرفة ق�ضية وطني �أو ًال وق�ضية امل�سلمني (فل�سطني) كذلك منحتني
وارتباطه بالأهداف بالدنيا والآخرة ،وللأ�سف قليل من يقر أ� الكتاب
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�أدخلت اجلامعة م�ؤخرا نظام
ملينيوم للمكتبات  ،ما مميزات
هذا النظام ؟
اجلامعة بد�أت بنظام �أوراكل وقامت
من خالله بتغطية اجلوانب الإدارية
واملالية واملخازن ،ثم كان نظام
البانر ،كل هذه النظم نظم عاملية،
فانتقلت اجلامعة من النظم املحلية
حمدودة القدرات والإمكانات� ،إىل
نظم عاملية ذات قدرات وا�سعة ،يقوم
بخدمتها فريق فني �ضخم ،وقابل
للتطوير والتعديل ب�شكل متوا�صل،
وجاء نظام ملينيوم لإدارة املكتبات
(روافد) لتحديث نظام املكتبات،
النظام ال�سابق يف املكتبات نظام
حمدود قدمي منذ ال�سبعينيات قامت
ب�إعداده الأمم املتحدة ،لذا ارت�أت
اجلامعة حتديث النظام� ،إىل نظام �آخر
حديث ،مميز ،يتوافر له دعم فني طوال
ال�سنة ،طبق النظام وبد�أنا يف �إعداده
منذ �سبتمرب  ،2008وبد�أنا بت�شغيله
خارج اجلامعة ،فاجلامعة ال تنظر �إىل ذاتها وك�أنها كينونة م�ستقلة
يف فرباير  ،2009و�سيعمل ب�شكل
تتخذ قراراتها بانفرادية مبعزل عن ر�ؤية املجتمع وتوجهاته ،بل
كامل يف �سبتمرب القادم ،فالآن مل تعد املكتبات تقليدية كال�سابق،
هي جزء �أ�صيل من املجتمع ،تتفاعل معه وتتجاوب مع متطلباته ،
مبعنى �أن ي�أتي امل�ستفيد للمكتبة يف فرتة العمل الر�سمية ،بل الآن
وعلى هذا ف�إن التغيري والتطوير يف اجلامعة هو التغيري الذي ي�أخذ
ميكنه الولوج للمكتبة واال�ستفادة من �إمكاناتها املتاحة من �أي مكان
يف االعتبار �آراء جميع امل�شاركني وامل�ستفيدين من العملية التعليمية ،ويف �أي وقت ،دون االرتباط بجدول مواعيد او حدود جغرافية.
ولي�س هذا حديثا نظريا ،بل الواقع ي�صدق ذلك ،حيث �شارك كثري من
منت�سبي اجلامعة بجميع فئاتهم يف عملية التطوير ،والهدف من ذلك كيف تقيمون فر�ص اخلريج من جامعة قطر يف املناف�سة
�إعداد امل�ستفيد من التطوير ب�شكل نف�سي وعملي.

بالن�سبة للعاملني يف اجلامعة ،هل ا�ستطاعوا الت�أقلم ب�شكل
�سل�س مع النظام اجلديد؟ هل كانت هناك خطط وبرامج
تدريبية بهذا ال�صدد؟

يف �سوق العمل ،وهل انعك�ست حملة التطوير باجلامعة على
م�ستوى اخلريج؟

كل ما يح�صل يف اجلامعة الآن ومنذ �أن بد�أت حملة التطوير ،تركز
يف النهاية على حتقيق هدف وا�ضح وحمدد هو تطوير م�ستوى
الطالب ،وبالتايل اخلريج ،حتى تلبي اجلامعة متطلبات املجتمع
ب�شكل عام ،وكذلك �سوق العمل ،اجلامعة حر�صت م�ؤخرا على تطوير
التغيري عملية م�ستمرة ،وهو متفرع ومت�شعب باجلامعة ،واملهم �أن
يكون هذا التغيري �ضمن ر�ؤية وا�ضحة ،وهذا ما ح�صل باجلامعة ،لذا براجمها وخططها الأكادميية ،وكما نالحظ �سعي الكثري من الربامج
كان على اجلامعة �أن ت�رشك اجلميع يف هذا التغيري ،والعمل الناجح هو للح�صول على االعتماد الأكادميي ،من م�ؤ�س�سات اعتماد عاملية
العمل الذي يجذب �إليه اجلميع للعمل فيه ،حيث يحب النا�س العمل يف لرباجمها ،كما �أن اجلامعة تعمل الآن وفق خطة وا�ضحة للح�صول
امل�شاريع الناجحة ،وحينما يت�أتى م�شاركة اجلميع فعندها ي�صبحون على االعتماد امل�ؤ�س�سي  ،وح�صول العديد من الربامج الأكادميية على
االعتماد الأكادميي من م�ؤ�س�سات عاملية م�ستقلة ،تطبق معايري علمية
جزءا من هذا التغيري ،م�شاركني فيه بطريقة فعالة ،و�أعني باجلميع
وا�ضحة ،تعد خطوة رائدة ،وتف�صح عن �سعي اجلامعة الد�ؤوب لتطوير
الطالب و�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والأكادميية ،وعندما يتحقق ذلك
براجمها ،وبالتايل خمرجاتها ،وتعد خطوة ناجحة ،وتعزيزا للثقة،
يكون النجاح حليف هذا التغيري بطبيعة احلال  ،فمثال مت �أخذ �آراء
ور�ؤى الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،حول املباين اجلديدة ،لأنهم هم وب�أن طلبتنا يدر�سون بذات املعايري التي يدر�س بها الطلبة الآخرون
من �سي�ستخدمون هذه املباين ،الأمر الذي يجعل منهم حتما جزءا من يف اجلامعات العاملية.
امل�رشوع ،ون�ستطيع القول ب�أن القاعدة العامة متفاعلة مع م�رشوع
التغيري.
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خطوات جادة تجاه التحول إلى جامعة بال أوراق
د .سيف السويدي :نسعى لتحقيق التطوير الشامل
التطوير يف جامعة قطر انعك�س ب�شكل وا�ضح و�إيجابي على
م�ستويات اخلريجني
د�.سيف ال�سويدي نائب رئي�س اجلامعة للتخطيط والتطوير
امل�ؤ�س�سي يف حوار �شامل و�رصيح

بداية د�.سيف ال�سويدي نائب رئي�س اجلامعة للتخطيط
والتطوير امل�ؤ�س�سي  ،بد�أت جامعة قطر حركة التطوير
ال�شامل قبل عدة �سنوات  ،كيف تقيمون هذا التطوير؟

عملية التخطيط والتطوير عملية م�ستمرة ،وامل�ؤ�س�سات الناجحة
د�.سيف ال�سويدي نائب رئي�س اجلامعة للتخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي ،تعمل على ا�ستمرارهما ب�شكل دائم ،ولي�س جمرد مرحلة م�ؤقتة ،ولو
�أ�رشف عن قرب وكان جزءا من عملية التطوير التي ت�شهدها اجلامعة ،رجعنا للوراء �إىل العام  2004حيث و�ضعت اجلامعة خطة وتو�صيات
حتدثنا معه يف هذا احلوار حول �أبرز مظاهر هذا التطوير يف جامعة التطوير ،و�أقرته من �صاحب ال�سمو الأمري ،وجاءت بعد ذلك العديد
قطر ،وعنا�رصه ،ور�ؤية اجلامعة امل�ستقبلية ،ف�أكد على �أن امل�ؤ�س�سات من الإجنازات مثل ت�شكيل جمل�س الأمناء ،وتعزيز اال�ستقالل الإداري
الناجحة ت�سعى للتطوير ب�شكل دائم ،وعملية التخطيط والتطوير لي�ستا واملايل للجامعة ،والآن و�صلنا �إىل مرحلة �أن كثري مما ورد يف
مرتبطتني بظروف و�أزمنة حمددة ،و�أكد على �أهمية ا�ستقطاب منت�سبي التو�صيات واخلطط التنفيذية للعمل مت تنفيذها ،والآن �أ�صبح لزاما
على اجلامعة �أن تقف وتت�أمل وتراقب بتمحي�ص ما حتقق ،يف ظل
جامعة قطر وكذلك اجلهات امل�شاركة وامل�ستفيدة من اجلامعة ،كي
يكونوا جزءا من هذا التغيري وم�شاركني فيه ،وحتدث �أي�ضا عن �سيا�سة عملية التطوير ال�شاملة التي ت�شهدها امل�ؤ�س�سات التعليمية يف قطر،
اجلامعة يف التحول �إىل ما يعرف باجلامعة الإلكرتونية �أو جامعة بال ومن ثم و�ضع �أطر وخطط جديدة ت�أخذ يف االعتبار ما حتقق و�أي�ضا ما
�أوراق ،عرب حتديث �أنظمتها و�إدخال نظم �إلكرتونية حديثة مثل �أنظمة ترغب اجلامعة بتحقيقه يف امل�ستقبل.
�أوراكل ونظام معلومات الطلبة ،ونظام روافد للمكتبات ،و�أ�شار �إىل
حر�ص اجلامعة على تدريب الطلبة والكادرين الإداري والأكادميي
كيف ترون ردود الأفعال جتاه عملية التطوير� ،سواء من
على التعامل مع هذه الأنظمة بال�شكل الأمثل ،و�أكد د.ال�سويدي على داخل اجلامعة� ،أو خارجها؟
�أن التطوير يف اجلامعة �إمنا ي�صب �أوال و�أخريا يف م�صلحة الطالب،
والذي يعد حجر الزاوية يف البناء اجلامعي ،مما �سينعك�س بالتايل
التغيري دائما ميكن �أن ينظر له من زاويتني  ..الزاوية الأوىل �أن ينظر
على االرتقاء مب�ستوى اخلريج ،كي يلبي طموحات املجتمع ،ويحقق
�إليه ك�أنه تغيري مفرو�ض ،والزاوية الأخرى تتمثل يف �أن ي�ستطيع هذا
متطلبات �سوق العمل.
التغيري �أن يجذب �إليه العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،باعتبارهم م�شاركني يف
هذا التطوير ،ويحظى بتقديرهم  ،و�أي�ضا تقدير اجلهات امل�شاركة من
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العامة والربامج املتخ�ص�صة التي حتقق
مبجملها خمرجات تعلم مدرو�سة تتما�شى
مع �أعلى امل�ستويات الأكادميية واحتياجات
�سوق العمل كذلك  ،ومل تدخر اجلامعة جهدا
يف مواكبة االحتياجات املحلية والتيارات
العاملية با�ستحداث برامج ماج�ستري ودكتوراه
يف جماالت عديدة كالهند�سة والعلوم البيئية
والتخطيط العمراين ودرا�سات اخلليج واللغة
العربية و�آدابها وغريها.
و يف جمال الأبحاث كانت اجلامعة من �أكرب
امل�ستفيدين من برامج املنح البحثية التي
ميولها ال�صندوق القطري لرعاية البحث
العلمي – ذلك ال�صندوق الرائد الذي كان
له الأثر الكبري لي�س فقط يف دعم وت�شجيع
�أبحاث �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة بل
ويف ا�ستحداث �رشاكات مثمرة داخل قطر
وخارجها ،فعلى �سبيل املثال ح�صلت اجلامعة
على  %44من املنح الفائزة يف الدورة الرابعة
لربنامج الأوليات الوطنية للبحوث ،ويدعم
هذا احلراك البحثي مراكز ت�شكل نواة للبحوث
املتميزة يف جماالت حيوية لقطر ،كالبيئة
والغاز وتكنولوجية املواد الهند�سية والدرا�سات
الإجتماعية والإقت�صادية امل�سحية.
و�أكدت رئي�س اجلامعة �أن اجلوهرة يف تاج
اجلامعة كانت و�ستظل دائما هي  :الطالب.
قائلةً :لقد ملأنا طالب وطالبات جامعة
قطر بالفخر والإعجاب والتقدير ملا مل�سنا
يف اجنازاتهم من ابتكارات وطموح ،وتطول
قائمة تلك الإجنازات اال انها متتد من جمال
البحث العلمي  -حيث ح�صلت م�شاريعهم
م�ؤخرا على املكرزين الأول والثاين يف م�سابقة
برنامج اخلربة البحثية للمرحلة اجلامعية--
اىل جماالت التطبيقات العملية واحللول
الذكية وال�سيا�سات والت�رشيعات اخلا�صة
بالإحتياجات املجتمعية.
ويف ختام الزيارة قامت �سمو ال�شيخة بجولة
بدعم ورعاية ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ومبتابعة
داخل مباين احلرم اجلامعي حيث زارت �سموها
وت�شجيع �سمو ال�شيخة بدءاً من م�رشوع التطوير عام  2003وحتى
املباين اجلديدة مثل املكتبة اجلديدة وجممع البحوث ومباين كليات
يومنا هذا.
الهند�سة والإدارة والإقت�صاد والقانون ،وكلها مبان مت �إجنازها وفق
وقالت "�إن بع�ض هذه االجنازات قد تكون �أو�ضح للعيان من غريها� ،أف�ضل املعايري التقنية والبيئية لتالئم التدري�س اجلامعي ب�أبعاده
كتحديث وتو�سيع احلرم اجلامعي مبرافق جديدة على �أعلى املوا�صفات املختلفة واحتياجاته.
ولكن ما يهمنا ويهمكم �أي�ضا هو نوعية التعليم والأبحاث التي جتري
يف داخل هذه البنايات" م�ؤكدة �أن اجلامعة تعتز بالنقلة النوعية التي
حدثت يف هذين املجالني ،ففي املجال التعليمي جرت جهود م�ضنية
لرفع م�ستوى �أداء الطلبة الأكادميي من خالل برنامج املتطلبات
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صاحبة السمو الشيخة موزا تزور جامعة قطر
امل�شاريع الرائدة يف جامعة قطر مثل
م�رشوع احلياة هند�سة الذي تنظمه
ب�شكل �سنوي كلية الهند�سة وم�رشوع
مكافحة العنف الأ�رسي.
ويف كلمتها مل�س�ؤويل وطلبة اجلامعة
عربت �سموها عن معزة اجلامعة لديها
وتقديرها للأثر الكبري الذي تركته فيها
�سنوات درا�ستها بجامعة قطر ،كما ر�سخت
اعتزاز طلبة اجلامعة بانتمائهم لها قائلة
"يجب على طلبة جامعة قطر �أن يفتخروا
بانتمائهم لهذه اجلامعة" .و�أكدت �سموها
�أن جامعة قطر تعترب حمورا �أ�سا�سيا تعتمد
عليه اال�سرتاتيجية الوطنية لدولة قطر من
خالل الدور الرئي�سي الذي تقوم به اجلامعة
يف بناء وحتقيق ال�شخ�صية الوطنية لدولة
قطر ،والتزامها الدائم بو�ضع ا�سرتاتيجيات
و�سيا�سات تعليمية ت�ساهم ب�شكل فعال يف
احلفاظ على الهوية الوطنية مبا متثله من
تراث ثقايف وفكري.
كما �أو�ضحت �سموها �أن جامعة قطر حققت
منذ ت�أ�سي�سها �إىل اليوم �إجنازات هامة على
خمتلف الأ�صعدة من �أهمها رفد �سوق العمل
القطري بالآالف من اخلريجني واخلريجات
الذين يقودون وي�شاركون يف تنمية وتقدم
الوطن ،لت�صبح بذلك الرافد الرئي�سي يف �إعداد
وت�أهيل القوى الب�رشية التي تعتمد عليها
التنمية امل�ستدامة يف دولة قطر .
وفيما يخ�ص القرار الذي اتخذه املجل�س
الأعلى للتعليم م�ؤخرا باعتماد اللغة العربية
لغ ُة للتدري�س يف املزيد من التخ�ص�صات،
�أكدت �سموها �أهميته يف تعزيز الهوية
الوطنية م�ؤكدة يف الوقت نف�سه على �أهمية
ا�ستمرار اجلامعة باالهتمام بتنمية مهارات
الطالب يف اللغة االجنليزية من خالل طرح
ا�ست�ضافت جامعة قطر �صباح الأحد املوافق
برامج خمتلفة معنية بهذا ال�ش�أن بحيث ال تكون اللغة الإجنليزية
�2012 -4-29صاحبة ال�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�رص يف �رشط ًا لدخول اجلامعة �إمنا �رشط ًا للتخرج منها.

زيارة هامة جلامعة قطر قابلت خاللها ك ًال من
ا.د �شيخة بنت عبد اهلل امل�سند رئي�س اجلامعة ونواب الرئي�س
والعمداء وجمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
يف حوار مفتوح متحور حول نقاط ثالث :مكانة جامعة
قطر كجامعة وطنية ت�سعى للعمل على خدمة �سوق العمل
القطري ،العالقة التكاملية بني جامعة قطر وم�ؤ�س�سة
قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ،اىل جانب قرار
املجل�س الأعلى للتعليم بتعريب لغة التدري�س يف عدد من
التخ�ص�صات باجلامعة .ومت �إطالع �سموها على بع�ض
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وفيما يتعلق بعالقة جامعة قطر مب�ؤ�س�سة قطر �أو�ضحت �سمو ال�شيخة
موزا �أنهما م�ؤ�س�ستان وطنيتان جتمعهما �أهداف م�شرتكة يف عالقة
تكاملية ،مو�ضحة �أن فتح �أفرع للجامعات العريقة يف الدولة يهدف
�إىل تبادل اخلربات مع امل�ؤ�س�سات التعليمية املحلية ومنها جامعة
قطر ال�سيما يف جماالت البحوث كمرجعية نوعية.
ويف كلمتها عربت ا.د �شيخة بنت عبد اهلل امل�سند رئي�س اجلامعة فخر
اجلامعة و�رسورها بزيارة �سمو ال�شيخة خريجة متميزة و�سفرية للعلم.
وا�ستعر�ضت بع�ض ما حققته جامعة قطر – هذه امل�ؤ�س�سة التي حظيت

طلبة الجامعة يحاكون منظمة التعاون اإلسالمي

�شارك طالب وطالبات اجلامعة م�ؤخرا بفعاليات امل�ؤمتر
الطالبي الأول ملحاكاة منظمة التعاون الإ�سالمي الذي
نظمته اجلامعة بالتعاون مع املعهد الدبلوما�سي بوزارة
اخلارجية القطرية ،مب�شاركة �أكرث من  500طالب وطالبة
ميثلون  28دولة ا�سالمية .

و�أكدت ا.د عائ�شة املناعي عميدة كلية ال�رشيعة والدرا�سات اال�سالمية
باجلامعة �أن الكلية بهذه الفكرة �أرادت �أن تن�ضم بطالبها وطالباتها
�إىل الركب امل�ستنري الواعي بق�ضايا �أمته ،القادر على ا�ستيعاب
ومناق�شة تلك الق�ضايا من منظور �إ�سالمي �صحيح ،ومن خالل دولة

ترعى الكثري من تلك الق�ضايا ب�شتى �أ�شكالها ،الفتة اىل ان دولة قطر
التي �أثبتت جدارتها بر�ؤية قائدها �سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين
�أمري البالد املفدى يف حتمله م�س�ؤولية عجز عن حملها الكثري وهي
م�س�ؤولية الدفاع عن ال�شعوب وم�ساعدتها للو�صول �إىل بر الأمان
وال�سالم  ،و�إن طالب وطالبات جامعة قطر �أرادوا بكثري من العزمية
والإ�رصار حماكاة منظمة التعاون الإ�سالمي بر�ؤيتها ور�سالتها
و�أهدافها ومب�ساندة من �أ�ساتذة كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
ومن املعهد الدبلوما�سي باخلارجية.
واجلدير بالذكر ان منظمة التعاون الإ�سالمي تعد ثاين �أكرب منظمة
حكومية دولية بعد الأمم املتحدة ،وت�ضم يف ع�ضويتها �سبعا وخم�سني
( )57دولة ع�ضوا موزعة على �أربع قارات  ،وتعترب ال�صوت اجلماعي
للعامل الإ�سالمي وت�سعى ل�صون م�صاحله والتعبري عنها تعزيزا لل�سلم
والتناغم الدوليني بني خمتلف �شعوب العامل  ،ومت عقد امل�ؤمتر من قبل
الطالب بحيث يتناول فعاليات ثقافية ترتقي بهم يف مهارات النقا�ش
وحل النزاعات والتفاو�ض يف ق�ضايا تهم العامل الإ�سالمي ،وتتيح
لهم الفر�صة لتعلم طريقة العمل يف ال�سلك الدبلوما�سي العاملي ،عن
طريق الندوات و لقاءات حوارية ُيثار فيها ق�ضايا خمتلفة تهم الأمة
الإ�سالمية.

يوم للمسرح واألفالم التسجيلية في الجامعة

بني امل�رسحيات الثالث بالت�ساوي ،فيما اختار اجلمهور
م�رسحية (الربيع احلجري) للمخرج حممد النيل  ،ك�أف�ضل
م�رسحية ،وح�صل الطالب هادي احلر�ستاين على جائزة
�أف�ضل �أداء فردي يف م�رسحية (لدغة عقرب).

نظمت �إدارة الأن�شطة الطالبية يف اجلامعة فعالية يوم
امل�رسح اجلامعي  ،على مدى يومني ،وت�ضمنت الفعالية
م�سابقة للعرو�ض امل�رسحية ،وم�سابقة للأفالم الت�سجيلية
الق�صرية ،والتي قام ب�إنتاجها طالب وطالبات اجلامعة
 ،فعلى �صعيد الأفالم الق�صرية فاز فيلم « بداية النهاية»
للطالب �أحمد ح�سن من كلية الهند�سة بجائزة اف�ضل فيلم ،
فيما ذهبت جائزة اجلمهور �إىل فيلم (ليلة يف جامعة قطر..
اجلزء الثاين) ،الذي �أخرجه الطالب خالد خمي�س  ،وبالن�سبة
مل�سابقة امل�رسح  ،فقد كانت عرو�ض الطالب ملفتة وجذابة،
وتفاعل معها اجلمهور ب�شكل كبري ،ومت توزيع اجلائزة

مت خالل املهرجان عر�ض � 4أفالم ت�سجيلية من �إنتاج و�إخراج الطالب،
وهي( :خارج ال�صندوق)( ،التي�أ�س)( ،نهاية البداية)( ،جامعة قطر..
الليلة الثانية) ،كما مت عر�ض  3م�رسحيات من متثيل و�إخراج الطالب،
وهي( :ال�صندوق)( ،لدغة عقرب) ( ،الربيع احلجري)  ،كما عر�ض على
هام�ش الفعالية م�رسحية (نهاية �إريال �شجاع)  ،من ت�أليف و�إخراج
الفنان �أحمد املفتاح ،والذي ا�ستطاع من خالل عر�ضه لهذه امل�رسحية
املتميزة� ،إثراء خربات ال�شباب املحبني للم�رسح ،ت�أكيد لبع�ض القيم
واملفاهيم املتعلقة بفنون امل�رسح.
و�شارك يف جلنة التحكيم عدد من اخلرباء والفنانني يف جمال امل�رسح
و�إخراج الأفالم ،ففي م�سابقة امل�رسح ت�ألفت جلنة التحكيم من
الفنان �سعد بور�شيد ،والفنان نا�رص عبدالر�ضا ،وبالن�سبة مل�سابقة
الأفالم الق�صرية ،فقد ت�ألفت جلنة التحكيم من:املخرج �أحمد �سليم،
واملخرج طه التون�سي ،من �إدارة العالقات اخلارجية يف جامعة قطر،
واملهند�س/ح�سام �صادق م�ساعد التدري�س يف كلية الهند�سة.
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الجامعة تعلن عن تأسيس جمعية الخريجين

�أعلنت ا.د� .شيخة امل�سند رئي�س اجلامعة يف م�ؤمتر �صحفي
عن ت�أ�سي�س جمعية خريجي جامعة قطر ،وهي جمعية
�شاملة ت�ضم كافة اخلريجني بهدف تقوية العالقة بني
اجلامعة وخريجيها ،وبني اخلريجني فيما بينهم ،لتقدمي
الدعم املتبادل متعدد الوجوه ،وبناء وتعزيز �شبكة متفاعلة
من اخلريجني القادرين على خدمة بع�ضهم البع�ض
وجامعتهم وجمتمعهم.
وبهذه املنا�سبة ،قالت ا.د �شيخة امل�سند� :إن عالقة جامعة قطر
بخريجيها عالقة متينة وقدمية ،حيث و�ضعت اجلامعة كل جهودها
يف ال�سنوات املا�ضية جلعل نادي اخلريجني حمور التفاعل املتبادل
بني اجلامعة واخلريج ،وقد �آن الوقت جلعل عالقة جامعة قطر
بخريجيها عالقية م�ؤ�س�سية حتت مظلة جمعية يديرها جمل�س �إدارة
مكون من نخبة من اخلريجني ،بعد �أن اكت�سبت هذه التجربة الن�ضج
الكايف لذلك.

كما �أكدت الأ�ستاذة زينة العظمة مدير �إدارة العالقات اخلارجية
يف جامعة قطر بهذه املنا�سبة �أنه بالإ�ضافة �إىل جمل�س �إدارة
اجلمعية ،ودوره الإ�رشايف ،و�إدارة العالقات اخلارجية ذات الدور
التنفيذي ،تت�شكل اجلمعية من جمموعة من الفروع يف كل منها
عدد من اخلريجني املهتمني بت�أ�سي�س �شبكة دعم متبادل ،جتمعهم
�إحدى املقومات التالية :الكلية� ،سنة التخرج ،االهتمامات املهنية
�أو االهتمامات اخلا�صة .و�أو�ضحت �أن الع�ضوية يف جمعية خريجي
جامعة قطر تق�سم �إىل ثالثة �أنواع وهي :ع�ضو م�سجل ،ع�ضو فعال
يف) ،وع�ضو فخري  ،يعترب ع�ضوا م�سجال يف
(ي�سمى �أي�ض ًا ع�ضو و ّ
اجلمعية كل خريج من جامعة قطر �أرقام االت�صال اخلا�صة به
�صحيحة وحمدثة (جوال وبريد �إلكرتوين) � ،أما الع�ضو الفعال �أو الويفَ
فهو الع�ضو الذي يقوم مبا من �ش�أنه التعبري عن ارتباطه باجلامعة
ودعمه لها.

مقر بمواصفات عالمية إلدارة المكتبات في الجامعة

انتقلت �إدارة املكتبات باجلامعة �إىل مبناها اجلديد هذا الف�صل
الدرا�سي ربيع  2012حيث مت �إعداد املبنى وفقا ملعايري وموا�صفات
عاملية يف عامل املكتبات ،كي توفر املكتبة لروادها فر�ص قراءة
متميزة يف �أجواء مريحة وهادئة  ،وتت�ألف املكتبة اجلديدة جلامعة
قطر من  5طوابق ،على م�ساحة � 51ألف مرت مربع حيث مت تخ�صي�ص
الطابق الأر�ضي والأول للطالبات وموظفي اجلامعة ،فيما خ�ص�ص
الطابق الثاين للطالب ،ويف الطابق الثالث يوجد عدد من املقتنيات
اخلا�صة يف املكتبة ،بالإ�ضافة لبع�ض املكاتب الإدارية ومركز
للبحوث ،ويت�ضمن مبنى املكتبة قاعة حما�رضات متطورة ،وقاعة
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معار�ض على م�ساحة تبلغ  400مرت مربع ،ومن اخلدمات التي تتوافر
يف املباين اجلديدة مركزان للت�صوير و 12غرفة درا�سة جماعية و33
غرفة درا�سة فردية بالإ�ضافة �إىل عدد  2كافترييا خلدمة رواد املكتبة
والطالب والعاملني  ،وتتميز مكتبة جامعة قطر بتوفري �أكرث من 100
�ألف عنوان يف اللغتني العربية والإجنليزية يف خمتلف املجاالت
الثقافية والفكرية ،مع الرتكيز على اجلانب الأكادميي املرتبط بكافة
التخ�ص�صات املتاحة يف اجلامعة ،كما توفر املكتبة مل�ستخدميها
 76قاعدة بيانات عاملية ت�ضم مئات الآالف من املقاالت والوثائق
العلمية ،وت�شرتك املكتبة يف نحو � 50ألف جملة و�صحيفة �إلكرتونية،
كما متتلك املكتبة حوايل  100,000كتاب �إلكرتوين.

كلمة رئيس الجامعة

ي�سعدين �أن �أخط هذه الكلمات يف �صفحة من �صفحات العدد
الأخري من جملة «احلرم اجلامعي» لهذا العام الأكادميي
وهو يقرتب من النهاية ،و�أود يف هذا املقام �أن �أ�شيد
مبا �أجنزناه وما تعلمناه �أي�ض ًا ونحن نواجه ما �صاحبه
الف�صل من حتديات .ومن �أبرز و�أهم التطورات التي �شهدتها
اجلامعة ح�صول اجلامعة ومنت�سبيها على عدد غري م�سبوق
من اجلوائز العلمية والبحثية على م�ستوى العامل ،وبدء
تطبيق قرار ا�ستخدام اللغة العربية كلغة تدري�س يف املزيد
من الربامج ،و�إعادة هيكلة و�صياغة متطلبات الربنامج
الت�أ�سي�سي وعدد كبري من الفعاليات والإجنازات ميكنكم ان
تطلعوا على تفا�صيلها يف طيات هذا العدد.
مع انتهاء العام الدرا�سي احلايل ،ال ي�سعنا �إال �أن نرحب مبن �سين�ضم
�إلينا من طلبة جدد و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني يف بيئة درا�سية
جديدة متجددة مفعمة باحليوية والن�شاط .

�سيبقى طلبتنا على الدوام م�صدر �إلهامنا وذلك من خالل التزامهم
بتحقيق جناحهم ال�شخ�صي والأكادميي .لقد حققوا نتائج باهرة يف
كل جهودهم و�أن�شطتهم الدرا�سية والبحثية مبا ال يدع جماال لل�شك
ب�أننا م�ؤ�س�سة تعليمية و�شاحها التميز و�شعارها جودة التعليم .ويف
هذا املقام �أي�ضا ال بد يل �أن �أثني على اجلهود املتميزة والدافعية
العالية التي �أبداها �إداريو اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون
الذين قدموا كل الدعم وامل�ساندة ل�ضمان ا�ستمرار طلبتنا بتحقيق
النجاح و�أن ت�ستمر براجمنا و�أبحاثنا بتحقيق النتائج الإيجابية خدمة
للمجتمع ب�شكل عام.
ويف اخلتام� ،أمتنى لكم ولعائالتكم الكرمية �إجازة �صيفية ممتعة
ورم�ضان عبادة وتفكر ،وكلي �أمل �أن �أرحب بكم وبالقادمني اجلدد
يف مطلع العام الدرا�سي القادم �إن �شاء اهلل.
ا.د� .شيخة امل�سند
رئي�س جامعة قطر
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